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BESTAAT DE G E M I D D E L D E C O N S U M E N T ?

Leefstijleninde
drinkwatersector
Inherproject'Toekomstverkenningenvoordedrinkwatersector'zijnviertoekomstbeeldenvoor2020
geschetst(zieH 2 0 nr. zouit2003).Consumentenwensenspelendaarineencrucialerolenoefenenook
invloeduitopdetoekomstigeontwikkelingvanwaterleidingbedrijven.Doorindividualiseringlopen
deconsumentenwensensteedssterkeruiteen. Keuzevnjhedennementoeenconsumenten krijgen
steedsmeerautonomie.Wileenwaterleidingbedrijfinspelenopdewensenvande klanten,danmoet
hetdiewensen kennenenwetenhoedecommunicatiemethenhetbestekanverlopen.Deinditartikeluitgewerkteleejstijlenbenaderirw biedthiervoorhandvatten.
Individualisering krijgt steedsmeer aandacht(zieH 2 0nr. 10uit 2003J.Zestaatsynoniem voorgrotereautonomie.Dezeistoegenomen doordehogerewelvaart, betere
informatievoorziening en minder traditioneleomgangsvormen (onderandere ontkerkelijking).Dezeontwikkelingen hebben
onderanderegeleid tot vraagnaargemaksdiensten binnenshuis enzogehetenbelevingsdiensten (pretparken, 'fiin-shopping'),
behoefte aan informatie ovet(voedselveiligheid,betrouwbaarheid engezondheid,een
groeiendeklooftussen (tisico)perceptieen
werkelijkheid onder invloed vaneenincidentencultuur indemedia (zieHzOnr. 1 van
ditjaar)éneentoenamevandaimgedrag
gestimuleerd doorhet 'no-cure-no-pay'principe.
Ommeergriptekrijgen opdeconsument wordt indemarketinggewerkt met
segmentatie.Desegmenten zijn klantengroependieeengemeenschappelijk kenmerkdelen,bijvoorbeeld geografisch (provincie,woonwijk),demografisch (leeftijd,
sekse,beroep),psychografisch (persoonlijkheid,levensstijl) ofquagedrag(koop-en
betaalgedrag).Leefstijlen worden steeds
vakergebruikt omconsumenten tesegmenteren.Metdeleefstijlenbenadering worden
mensen nietoptraditionelecriteriagesegmenteerd (sekse,opleiding),zoalsgebruikelijk isbijdegroteplanbureaus,maarop hun
normen- en waardenpatroon (mentaliteit).
Deleefstijlbenadering speelt inopde
omslagvaneenaanbieders-naareenvragersmarkt.Momenteelzijn meerdereleefstijlenmodellen beschikbaar (NFO-trendbox,NIPOWIN-model,SmartAgenten
Mentality),allegebaseerd opgrootschalige
onderzoeken onder debevolking.Deleefstij-

len inhetMentality-model van Motivaction
zijn ontwikkeld opbasisvan kwalitatief
onderzoekonderNederlandse consumenten
engevalideerd ingrootschalig kwantitatief
onderzoek.

traditionele burgerij:Demoralistische,
plichtsgetrouwe(solidairenbetrokken)en
opdestatus-quogerichteburgerij dievasthoudtaantradities(gemeenschapszin)en
materiëlebezittingen,
ambities:vasthoudenaantraditionelenormenenwaarden,gezinalshoeksteen vande
samenleving,rüstigen harmonieus leven.
gemaksgeoriënteerden: Deimpulsieveen
passieveconsumentdieindeeersteplaats
streeft naareenonbezorgd,plezierigen
comfortabel levenenzichverzettegentradities.
ambitie:materiëlerijkdom,vrijzijnen
gemakkelijk leven,vermaak.
moderne burgerij:Deconformistische,
statusgevoeligeburgerij diehetevenwicht
zoekttussen traditieenmodernewaarden
alsconsumerenengenieten.Snelangstig,
alsgevolgvanmedia-invloed.Staatopen
voorvernieuwing.
ambitie:balansvindentussen traditionele
normenenwaardenenverandering,gezin
alshoeksteenvandesamenleving,statusen
aanzien verwerven.
nieuwe conservatieven: Deliberaal-conservatievemaatschappelijkebovenlaagdie
alletuimtewilgevenaan technologische
ontwikkeling,maarzichverzettegensociale
enculturelevernieuwing.Gelooft inhiërarchieenttaditionele rolverdeling.

Mentaliteit als uitgangspunt
InhetMentality-model zijn leefstijlen
onderscheiden opbasisvanmentaliteit (normenenwaarden).Sociodemografische factoren(leeftijd, sekse,opleiding)zijn namelijk
slechtséénmanietommensen tesegmenteren.Tweeverschillende mensen metdezelfdeleeftijd, inkomen enseksekunnen et
geheelverschillende normen enwaardenop
nahouden.Degedachteachter het Mentality-model isdatnormen en waarden eenverbindendeschakelvormen tussen mensen,
merkenen media.
Vaniedereleefstijl isbekend wat mensendenken,welkeautozerijden, welke
kranten zelezenetcetera.Sindskott bestaat
zelfsdemogelijkheid om per postcodegebied
tebekijken welkeleefstijlen ineengebied
veelvoorkomen.
Omdat leefstijlen zijn gebaseerd opstromingen indesamenlevingen bijbehorende

ambitie:vasthoudenaantraditionelenormenenwaarden,beschermensocialestatus.
kosmopolieten: Deopenenktitischeindividualistischeweteldbutgetsdiepostmodernewaardenalsontplooienenbeleven
integreren inmodernewaardenalsmaatschappelijk succes,materialismeengenieten.
ambitie:maatschappelijk succes,zelfontplooiing,sociaalbewogen.
opwaarts mobielen: Decarrièregerichte
(egocentrische)individualisten meteenuitgesproken fascinatie voorsocialestatus,
nieuwetechnologie,risicoenspanning,
ambities:carrièremaken,socialestatusverwerven,vrijzijn vantraditieenplichten.
postmaterialisten: Demaatschappijkritischeidealistendiezichzelfwillenontplooienendiezichverzetten tegensociaal
onrechtenopkomenvoothetmilieu,
ambitie:zelfontplooiing, solidairzijnen
sociaalbewogen,aandachtvoor immateriële
waarden.
postmoderne hedonisten: Depioniers
vandebeleveniscultuur,waarinexperimenterenenhetbrekenmetmoreleensociale
conventiesdoelenopzichzelfzijngeworden,
ambities:vrijzijn, nieuweervaringen
opdoen,onafhankelijk zijn.

ontwikkelingen ingeneraties,veiandetende
procentueleverhoudingen inhet model met
detijd. Ditzijn langzameengeleidelijkeveranderingen. Bovendien komenerindeloop
der tijd nieuwe leefstijlen bij.Inhet kader
zijn deleefstijlen beschreven.

Hoe gaan mensen o m met
drinkwater?

conservatieven, terwijl ongeveerdehelft van
hetklantenbestand bestaatuit traditionele
burgers,moderne burgersengemaksgeoriënteerden. Beleidsmakers bij waterleidingbedrijven hebben danookeenander beeld
endenkwijze dande'gemiddelde consument'. Dit roeptdevraagopofhetbeleidvan
beleidsmakers bij waterleidingbedrijven de
consumenten voldoende aanspreekt.

Deleefstijlen latenziendat ieder mens
verschillend naardewereld kijkt.Zozullen
postmaterialisten drinkwater compleet
anderspercipiëren(water iseenschaarsproduct)dangemaksgeorië'nteerden(wateris
omteconsumeren).Uitonderzoek blijkt dat
demeestebeleidsmakers behoren totdekosmopolieten,postmaterialisten ofdenieuwe

Elkelevensstijl vraagt andere producten
endiensten vaneenwaterleidingbedrijf en
moetopeenanderemanier worden benaderd.Voordeacht leefstijlen is hieronder
beschreven hoedemensen binnen een
levensstijl metdrinkwater omgaan.Deze
impressie istendelegebaseerd op specifieke
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onderzoeksuitkomsten en tendeleopalgemeneinterpretaties vande leefstijlprofielen.
Traditioneleburgerij
Interesseen informatiebehoefte: snel
angstigenongerust alsberichten inde
mediaverschijnen overwaterkwaliteit en
milieuvervuiling.Teveeluitlegoverproblemen werktcontraproductief Klaagt niet
snelbij storingen.
Milieubewustzijn: zuinigmet water om
kostentebesparen maar ookdoor betrokkenheid bij lokale watervraagstukken.
Producten endiensten:de traditionele
burger wilgoedkopeengezondevoeding.
Hijofzij heeft weiniginteresse in nieuwe
producten endiensten.Ontharding wordt
opprijsgesteld:deapparatengaan langer
meeenhetismakkelijker schoonmaken.
Communicatie:een geruststellende
boodschapmet autoriteit spreektdetraditioneleburger aan.Lokalemedia,persoonlijkecontacten enpubliekezenders hebben
invloed.Detraditionele burger wilheldere
eenvoudige concreteboodschappen die het
nieuwsdichterbij brengen envertaald kunnen worden naardepersoonlijke situatie.
ICT-gebruikismatigenwordt schoorvoetend gebruikt.
Gemaksgeoriënteerden
Interesseen informatiebehoefte: het kan
degemaksgeoriënteerden weinig schelen
hoedrinkwater wordtgemaakt.Zehouden
zichniet bezigmet feit datdrinkwater een
schaarsgoed kan zijn.
Milieubewustzijn:gemaksgeoriënteerdenzijngrootverbruikers. Demotivatie om
water tebesparen isniet aanwezig.Zeschuwen verantwoordelijkheden.
Productenendiensten:nieuwe comfortverhogendeapparatenwordenverwelkomd.
Degemaksgeoriënteerden zullennietsnelom
nieuweproducten vragenmaarbijaanbod
welafnemen. Hierhangtnatuurlijk weleen
kostenplaatje aanendatkanproblemenopleveren,wantgemaksgeoriënteerden hebben
lageinkomensenzijn notoirewanbetalers.
Communicatie:debestemanier om
gemaksgeoriënteerden tebereiken isviade
commerciële televisie.Deboodschap moet
dan functioneel enkant-en-klaar worden
gebracht.Omdegemaksgeoriënteerden tot
andergedrag tebewegenzou deboodschap
confronterend ofoverredend kunnen zijn.
Moderneburgerij
Interesseen informatiebehoefte: de
moderne burger ispragmatisch en conformistisch.Demoderne burger iseen 'gemiddeldeconsument': opafstand betrokken,
onderneemt weiniginitiatiefen isenigszins
gevoeligvoor autoriteit.

Milieubewustzijn: (vervuilingvan)
natuur enmilieu krijgen weinigaandacht in
tegenstelling totdewoonomgeving (leefomgeving].Overlastdoorstoringen indedirecteleefomgeving zaldemoderneburger aanzetten totklagen bijhet waterleidingbedrijf.
Waterverbruikspatronen zijn gemiddeld,
maarkunnen stijgen onderinvloed vantoenemende welvaart.
Producten endiensten:demoderne burgerontvangt veelbezoekvanfamilie en
vriendenenserveertdan flessenwater.
Communicatie:gerichte voorlichting
overhetdrinkwaterproductieproces zou
dezegroepmeer betrokken kunnen maken.
Eenkernachtige,toegankelijke, functionele
boodschap,gericht ophet persoonlijke
belang,bereiktdemoderne burger het beste.
ICTkandaarbij ondersteunend zijn, omdat
demoderneburger veelvandezetoepassingengebruik maakt.
Nieuweconservatieven
Interesseen informatiebehoefte: nieuwe
conservatieven zijn gericht opnormen en
waardenindemaatschappij.Normen voor
milieuvervuiling krijgen veelminder aandacht.(Drinkjwater staat nietechtinde
belangstelling,nietvoorde persoonlijke
hygiëneennietals gezondheidsproduct.
Waterisergewoon.Watersport en zwembadenkunnen daarentegenopeenbovengemiddelde belangstelling rekenen.
Milieubewustzijn: waterbesparing krijgt
alleenaandachtalsergeldmeekan worden
verdiend.
Producten endiensten:nieuwe conservatievenstaanopenvoor technologische
innovaties.
Communicatie:dagbladen zijn de
belangrijkste informatiebron voordenieuweconservatieven,ICT-medialeveren aanvullende(interactieve) informatie.
Kosmopolieten
Interesseen informatiebehoefte: kosmolietenzijn maatschappijkritischenvoelen
zichverantwoordelijk Voedselveiligheid en
gezondheid staaninde belangstelling.
Milieubewustzijn: eenkosmopoliet wil
besteenoffer brengen voorhet milieu, maar
dit magniet tenkostegaanvanhet comfort
datdekosmopolietgewendis.
Producten endiensten: prijsvergelijking
tussen producten gebeurt nietvaak,hoewel
dekosmopolietsteedsprijsbewuster wordt
onder invloed vandeeconomische recessie.
Ondanks dat kosmopolietengoedzijn geïnformeerd enzichmedeverantwoordelijkvoelen,zijn zenietgeneigd om water tebesparen voorkosten-ofmilieudoeleinden. De
kosmopoliet kijkt vaakoverdegrenzen van
Nederland enisdaaromgeïnteresseerd in

nieuwe innovaties (waterzuiveringaande
kraan)ofnieuwe merken flessenwater.
Communicarie:dekosmopoliet isop
inhoud gericht.Decommunicatie (viadagbladen)moetdaarom informatief en toelichtendzijn.ICTvormteenaanvullend medium.
Opwaartsmobielen
Interesseen informatiebehoefte:
opwaarts mobielen zijn functioneel betrokkenen komen alleen inactiealsheteigen
belang inhetgedingis,meestalgericht op
dedirecteleefomgeving (storingen).
Milieubewustzijn: voorallezakendiete
maken hebben metduurzaamheid isde
overheid verantwoordelijk. Natuurbeheer,
zuinigomgaan met waterendrinkwater in
ontwikkelingslanden zijn geentaken voor
drinkwaterbedrijven.
Producten endiensten:opwaarts mobielenhebbeneenuitgesproken fascinatie voor
socialestatus,nieuwetechnologie,risicoen
spanning.Deopwaarts mobielen staan open
voornieuwe technologischesnufjes, vooral
alsdiehetgemakvergroten.Zijzullen bij
uitstekdegroepzijn ominnovatieve pointof-use apparatuur aan teschaffen, geldis
vaakgeenprobleemenhetverhoogtdestatus.Bovendien wordt dedecentraleTechnologieookalin hetbuitenland toegepast.
'Weldelustenennietdelasten' isopdeze
groepvan toepassing,duszoveel mogelijk
uitbesteden,zoalshetonderhoud vande
decentralezuivering.
Communicatie: communicatiepatronen
lopen viaSMS,internet enmobiele telefoon.
Deboodschappen moeten kernachtigentoegankelijk wordengeformuleerd, gerichtop
heteigen belangvande consument.
PostmaterialtsKn
Interesseen informatiebehoefte: depostmaterialistismaatschappijkritisch envoelt
zichverantwoordelijk. Degroep wilweten
waarhetdrinkwater vandaan komt,hoe het
wordtgemaaktenwelkeproblemenerspelen.Alsdepostmaterialistnietwordtgeïnformeerd, komeneralsnelkritische vragen.
Degroepiskritischenvolgthet waterleidingbedrijfopdevoet.Bijonvrede wordt
geklaagd enviapolitiekepartijen drukop
hetwaterleidingbedrijf uitgeoefend.
Milieubewustzijn: postmaterialisten
zijn ergbetrokken bij maatschappelijke relevanteenmilieuzaken.Deprijs van drinkwaterisnietbelangrijk alshet maar opeen
duurzame manier totstand komt.Ook
gezondheidsaspecten vanvoeding worden
kritisch gevolgd.
Producten endiensten: wandelingen
doornattenatuurgebieden zijn populair.
Twinning wordt indezegroeperggewaar-

deerd.Deregenton en waterbesparende
technieken vindengretig aftrek.
Communicatie:depostmaterialist wenst
veelinteractie waarin veel inhoudelijke
(intellectuele) informatie wordt gecommuniceerd.Dagbladen zijn voordepostmaterialistdebelangrijkste informatiebron, aangevuld met ICT-media.
Postmodernehedonisten
Interesseeninformatiebehoefte: depostmoderne hedonisten zijn depioniersvande
beleveniscultuur. Waterkomt uit dekraan
endat zalaltijd welzoblijven.Deprijs van
drinkwater wordtoptien euroofmeerper
kubiekemetergeschat.
Milieubewustzijn: watergebruik ishoog
door frequent douchegebruik (uit hygiëne
overwegingen enpassend bijeen actieve
leefstijl), maardaarisdehedonistzich niet
vanbewust.Overigens maakt dezegroep
zichnietdruk overdekwaliteit van het
(water)milieu.Ookgezondheidsaspecten van
voedingspelengeenbelangrijke rolin het
dagelijkse leven.
Producten endiensten:deenigemanier
omeen hedonist tebereiken isdoor 'ervaringen'aan het product drinkwater toetevoegen.Vrijheid enonafhankelijkheid zijn
belangrijk.Alsdat betekent datdaarvoor een
point-of-use apparaat kanworden gebruikt
(nietafhankelijk vanhet waterbedrijf), dan
kooptdehedonistzo'napparaat.Het apparaatwordt extraaantrekkelijk alshet water
eensmaakje en/ofkleur heeft.
Communicatie:depostmoderne hedonist kanworden bereikrviatelevisie,ICTen
telefoon. Deinformatie moet laagdrempelig
worden aangeboden met een kernachtige
boodschap.

Perspectief voor waterleidingbedrijven
Deleefstijlenbenadering voegteen nieuwedimensie toeaanhoewaterbedrijven met
consumenten kunnen omgaan.Werdvroegergesproken overaansluitingen,nu worden klantengesegmenteerd, bijvoorbeeld in
leefstijlen. Dezebenadering biedt mogelijkhedenomklanten beterenmeeropmaat te
bedienen.
Inafbeelding 1 isalsvoorbeeld de
betrokkenheid bijhet milieu per leefstijl
geprojecteerd. Opdevraagofmensen zich
zorgenmaken overdevervuilingvan het
milieu,reageert46procentpositief De
afbeelding laatziendatpostmaterialisten en
traditionele burgers indezegroepoververtegenwoordigd zijn (roodgekleurd),terwijl de
postmoderne hedonisten zich relariefminderzorgen maken overde verontreiniging
vanhetmilieu (blauwgekleurd).
Watkunnen waterleidingbedrijven met
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DeprocentueleverdelingvanNederlandersoverdeachtleefstijlenenhunzorgenoverdevervuilingvan
hetmilieu.

leefstijlen? Deeerstestapishetper leefstijl
vaststellen vande(latente)behoeften aan
(nieuwe) producten endiensten.Debeschrijvinghierboven vormt daarvooreeneerste
aanzet.Vervolgensmaakt het watetleidingbedrijfdekeuzewelkeproducten endiensten vootwelkeleefstijlen hetwilontwikkelen.Danmoeteen communicatiestrategie
wordenontwikkeld, waarbij naastde inhoudelijke boodschapookdetoonzettingende

tegebruiken mediakanalen vanbelang zijn.
Degeografische verdelingvandeleefstijlenbinnen voorzieningsgebieden kan daarbijondersteuning bieden.Zozalinhet noordelijk havengebied vanAmstetdamde afzet
vanregentonnen voorwaterbesparing erg
laagzijn,omdat inditgebieddeopwaarts
mobielen overheersend zijn (zie afbeelding
2).Voorhen iswaterbesparinggeen aandachtspunt.

Veelvoorkomendeleefstijlen perpostcodegebiedinderegioAmsterdam.
Meest t y p e r e n d e Mentakty M t e u
Wijkniveau (reg» Amsterdam)
Gemaksgeonênteerden
Postmoderne Hedonisten
Kosmopoieten
Traditionele Burgen)
Nieuwe Conservatieven
Postmateriafcten
Opwaarts Mobielen
Moderne Burgenj

Verdeling
van
Amsterdam
in
Mentalitymilieus

Uitbovenstaande kan geconcludeerd
wordendatduurzaamheid slechtsbij enkele
leefstijlen aandacht krijgt. Deintetessevoot
duurzaamheid isdaarnaastgebaseerd opper
leefstijl verschillendemotieven.Voordetraditionele burgerij heeft duurzaamheid een
heelpraktische,lokaleen materiëlebetekenis: het heeft temakenmet langelevensduur vanproducten,met spaarzaam en
soberlevenen het iseenmanier om kosten
tebesparen.Depostmaterialisten zien duurzaamheid vooralalseenpersoonlijke keuze
diepastbij hun maatschappelijke idealen en
kritische levensinstelling.Gemaksgeoriénteerdenenopwaartsmobielen zijn veelmindergeïnteresseerd induurzaamheid. Argumenten omhenaantespreken kunnen
gezocht worden indesfeer vancomfort en
nieuwe technologie.
Dewaterleidingbedrijven leveren nu
gezond engoedkoopdrinkwater viaeencentraalleidingnet.Tochbestaat bij sommige
leefstijlen behoefte aannieuweproducten en
diensten,zoalsdecentralezuivering(uitoogpunt vanonafhankelijkheid, spanning,
experiment, veiligheid ofbeleving). Postmaterialisten willengraagproducten diegoed
zijn voorhetmilieu, traditionele burgers
producten diekosten bespaten,de'opwaarts
mobielen'producten dieinnovatiefzijn en
comfortverhogend endepostmoderne hedonisten producten diehun onafhankelijkheid
vergroten.
Deleefstijlenbenadering isniet alleen
vanwaardevoordeindividuele drinkwaterbedrijven, maargeeft ookinformatie voor
een klantonderzoek binnen het bedrijfstakonderzoek.Hierinworden(onder andere)
klantperceptieen(toekomstig) klantgedrag
inkaartgebracht enrelatiesgelegd met de
toekomstigedrinkwatervoorziening. 9
Toine Ramaker
(KiwaWater Research)
Bram vander Lelij (Motivaction)

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.Deresolutievan defoto'smoetnamelijkminimaal
300dpibedragenopdewaregrootteinhet
rijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen lagere
resolutieheeftgeenzin. Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72
dpi.Gebruikvan hetprogrammaPowerPoint
voorgrafisch materiaalwordtafgeraden!
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