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Merk- en productpercepties

De effecten van 

 co-creatie 

Beïnvloedt co-creatie de merk- en 
productbeleving van de consument? Dat 

onderzocht Joyce van Dijk in haar 
afstudeeronderzoek aan de Wageningen 

Universiteit (in samenwerking met 
InSites Consulting).

tekst Joyce van Dijk

Co-creatie wordt steeds vaker toegepast: 

meer dan de helft van de Fortune 

500- bedrijven betrekt tegenwoordig con-

sumenten in het innovatieproces. Daar-

naast wil de moderne consument zelf 

graag betrokken zijn bij zijn favoriete 

merk. Co-creatie is voor deze consumen-

ten dé manier om de dialoog aan te gaan 

en invloed uit te oefenen op het van 

oudsher gesloten innovatieproces.  

Beïnvloedt deze nieuwe ontwikkeling de 

merk- en product beleving van de 

 consument?  

Behoefte aan meer inzicht in het effect 

van co-creatie

Er is vrijwel geen onderzoek gedaan 

naar het effect van een ‘co-creatieclaim’ 

op consumentenpercepties. Opmerke-

lijk, want het onderwerp is relevant en 

actueel, zo blijkt uit de literatuur. 

 Bedrijven willen graag meer inzicht in 

de invloed van co-creatie op product- en 

merkpercepties, zo bleek in de inter-

views voor het onderzoek met managers 

en consultants waaronder Michael Blan-

kert (de man achter Lay’s Maak de 

Smaak-actie), Johan Sanders (innovation 

manager bij Sara Lee), Ingrid de Laat 

(co-creation consultant bij RedesignMe) 

en Ruurd Priester (strategy director bij 

LBi Lost Boys).  

Uit eerder onderzoek blijkt dat de co-

creatieve consumenten – degenen die 

zelf actief deelnemen aan co-creatie – 

na a$oop van een succesvol co-creatie-

traject een sterkere band hebben met 

het merk en er een positiever merkima-

go op nahouden. Maar deze co-creators 

zijn in de minderheid, want de overgro-

te meerderheid van de consumenten 

neemt (nog?) niet deel aan co-creatie. 

De hoofdvraag in het onderzoek is dan 

ook: beïnvloedt de co-creatieclaim de 

manier waarop consumenten die zelf 

niet deelnemen aan  co-creatie over het 

merk en het product denken? Wat ge-

beurt er met percepties als het merk af-

stapt van de ‘traditionele’ manier van in-

noveren?

Experiment

Het onderzoek werd uitgevoerd als ex-

periment en er werd gebruik gemaakt 

van een online consumentenpanel. Con-

sumenten werden uitgenodigd deel te 

nemen aan een concepttest waarin ze 

een nieuw product moesten beoordelen. 

Ze kregen een plaatje van dit product te 

zien met daarbij een korte productom-

schrijving en beantwoordden daarna di-

verse vragen. Iedere consument die aan 

het experiment deelnam, kreeg slechts 

één maaltijdproduct te zien dat gepre-

senteerd werd als (1) ontwikkeld in 

 co-creatie met consumenten ofwel (2) 

ontwikkeld door het merk zelf (controle-

groep). De term ‘co-creatie’ werd niet 

als zodanig gebruikt, maar omschreven 

in de productuitleg. Het gepresenteerde 

product was dus steeds hetzelfde, alleen 

de omschrijving en het merk verschilde 

per groep. Het merk was of het bekende 

Nederlandse merk Honig, of het %ctieve 

merk Samo (controlegroep). Marktonder-

zoekbureau  InSites Consulting sponsor-

de het experiment door inzichten te ge-

ven, de vragenlijst te programmeren en 
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FMCG- 

merken 

kunnen 

co-creatie als 

strategisch 
middel 
 inzetten

product minder snel te duur.

Co-creatie beïnvloedt percepties van 

bekend merk

Opmerkelijk is dat de effecten van de co-

creatieclaim even sterk zijn bij het bekende 

merk Honig als bij het %ctieve merk Samo. 

Vaak wordt verwacht dat merkpercepties 

bij bekende merken vrij stabiel zijn, maar 

in dit onderzoek blijkt dit niet. Percepties 

van een bekend merk kunnen wel degelijk 

veranderen als het ‘gedrag’ van het merk 

verandert. FMCG-merken kunnen co-crea-

tie dus, behalve als innovatiemethode, ook 

als strategisch middel benutten om consu-

mentenpercepties  positief te beïnvloeden. 

Uit het onderzoek blijkt dat door de 

 co-creatieclaim:

als oprechter, authentieker en 

 toegankelijker

in, en zich meer verbonden voelen met, 

het merk

 aantrekkelijker, innovatiever, unieker 

en  relevanter

worden

Compleet merkplaatje

Om deze gunstige effecten ook op lange 

termijn terug te zien is het complete merk-

plaatje belangrijk. Als een merk slechts 

eenmalig co-creatie toepast en communi-

ceert, heeft het waarschijnlijk geen lang-

durig effect op consumentenpercepties. 

Co-creatieprincipes zouden op een duur-

zame manier in het ‘gedrag’ geïntegreerd 

moeten worden: bewijs dat je als merk 

openstaat voor een dialoog,  lever relevante 

content om deze dialoog te stimuleren en 

luister naar de consument. Dit maakt de 

co-creatieboodschap sterker en geloof-

waardiger. Online communities en andere 

socialemediaplatformen bieden hiervoor 

data te verzamelen binnen haar consu-

mentenpanel. Uiteindelijk werd er data 

van 530 consumenten, representatief 

voor de Nederlandse bevolking, met el-

kaar vergeleken.

Zoals de %guur hierboven laat zien, heeft 

co-creatie duidelijk een positief halo-effect 

op merk- en productpercepties van consu-

menten (die zelf niet deel hebben genomen 

aan co-creatie). Consumenten ervaren de 

persoonlijkheid van het merk als meer op-

recht, waar termen als authentiek, eerlijk 

en toegankelijk aan verbonden zijn. Ook 

vertrouwen consumenten het merk meer 

(‘merk als partner’) en voelen ze zich meer 

verbonden met het merk (‘merkrelatie’) 

dan de consumenten uit de controlegroep. 

Co-creatie maakt product  aantrekkelijk

Op productniveau zijn de co-creatie- 

effecten minder sterk dan op merkniveau, 

maar eveneens zeer duidelijk aanwezig. 

Het geco-creëerde product wordt beoor-

deeld als aantrekkelijker, innovatiever, 

unieker en relevanter dan hetzelfde 

 product zonder co-creatieclaim. Product-

evaluaties worden dus eveneens beïn-

vloed door de associaties en opvattingen 

die met co-creatie samenhangen.

Co-creatie beïnvloedt  gedragsintenties

Consumenten die het geco-creëerde pro-

duct beoordeelden, hadden een hogere 

verwachting van het succes van het pro-

duct als het op de markt zou worden ge-

bracht. Ze waren iets meer geneigd het 

geco-creëerde product te proberen, te ko-

pen, er positief over te praten en het aan 

te bevelen aan anderen (vergeleken met 

de consumenten uit de controlegroep). 

Co-creatie had geen direct aantoonbaar 

effect op de prijs die consumenten bereid 

zijn te betalen voor het product, die bleef 

vrijwel gelijk. Alleen bij het Honigproduct 

vonden consumenten het geco-creëerde 

Co-creatie
Het is goed om te benadrukken 

dat ‘co-creatie’ een breed theore-

tisch begrip is, met verschillende 

componenten. In het onderzoek 

werd co-creatie afgebakend als 

een gelijkwaardige samenwerking 

tussen een bedrijf/een merk en 

consumenten met als doel het 

ontwikkelen van relevante 

 consumentenproducten. 

Gemiddelde scores (op een zevenpuntsschaal) van de testgroep en de controlegroep op diverse 
 constructen. Constructen staan op volgorde van sterkte van het co-creatie-effect: het construct 
 ‘oprechtheid’ werd het sterkst beïnvloed 


