
1 

Alleen tevreden met het beste 

Reclame in een cynische samenleving 

 

 

Ayyoub Assalhioui  

Sven Heijne 

Senna Rietveld  

Stijn van Schaik  



2 

Inleiding  

Vanaf 1996 gingen baby’s een jeugd en omgeving tegemoet waarbij het raakvlak met de 

belevingswereld van de millennial steeds minder werd. Dit kenmerkt een nieuwe generatie, generatie 

Z, ofwel Gen Z (Dimock, 2019).  

Identiteit en inclusiviteit zijn belangrijke onderwerpen voor deze generatie. Alleen al op zichzelf is het 

een erg diverse generatie. Jongeren en jongvolwassenen identificeren zich op allerlei manieren, 

bijvoorbeeld op het gebied van genderidentiteit en etniciteit (Grace & Seemiller, 2019). In dit essay 

wordt het geboortejaar 1996 als grens tussen millennials en Gen Z beschouwd. Aan de hand van 

verschillende thema’s zoals gatekeepers, diversiteit en inclusiviteit, wordt besproken hoe Gen Z de 

reclamewereld beïnvloedt. Ook een aantal empirische voorbeelden uit de reclameindustrie worden 

bestudeerd. De reactie van Gen Z en de gevolgen voor de bedrijven wordt hiermee duidelijk. 

Advertising sluit aan bij de wensen, normen en waarden van de samenleving, dat maakt het een 

interessante lens om de invloed van Gen Z door te bekijken.  

 

Oude theorie in een nieuwe tijd 

Wij leven in het tijdperk van cynisme, aldus Havas Group (2021). Uit onderzoek van het 

reclamebureau blijkt dat meer dan 70% van de consumenten klaar zijn met de loze beloften van 

merken. Voornamelijk Gen Z zou zich uitspreken tegen ongelijkheden en traditionele constructen, en 

kritischer kijken naar content in de media. Deze paradigmaverschuiving is zelfs waarneembaar in 

reclames voor de grootste merken. Trump (2018) tweette na het zien van een Nike reclame met Colin 

Kaepernick in de hoofdrol “What was Nike thinking?”, toch steeg Nike’s digitale verkoop met 31% in 

de vier dagen hierna (Edison Software, 2018). Er is duidelijk een verandering in structuur te merken 

in de reclamewereld, hoe is deze paradigm shift zichtbaar in literatuur rond de creatieve en culturele 

industrieën?  

 Wie de rol van poortwachters of gatekeepers vervullen is duidelijk veranderd. Negus (2002), 

beschrijft dat poortwachters voorheen plaatsnamen tussen de producent en consument. In dit geval 

was de poortwachter “een filter voor materiaal van artiesten” (pp. 504-5). Negus vult aan dat recenter, 

gatekeepers niet alleen een brug zijn voor materiaal maar ook actief bijdragen aan productie van 

cultuur (p. 509). Echter, kijkend naar de receptie van reclame in de huidige samenleving, lijkt alsof de 

rol van poortwachter is versmolten met de consument. Omdat bijna de helft van Gen Z zegt constant 

online te zijn (Pew Research Centre, 2020), is het aannemelijk dat het grootste deel van reclame wordt 

getoond aan deze doelgroep door middel van een algoritme. Er is geen behoefte meer aan een 

menselijke brug, of actieve zoektocht, naar de juiste consument. Generatie Z kan nu zelf bepalen wat 

een goede reclame is, naar onderzoek van Havas Group lijkt deze stap al gezet. Wat zijn dan de 

criteria waar deze generatie op let? 
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 Volgens Fromm en Read (2018) zijn dat diversiteit en inclusiviteit. Dit vinden de schrijvers 

niet vreemd, deze “hardworking, financially responsible, independent and determined” generatie, die 

is opgegroeid in een “socially conscious and diverse era”, is klaar voor een gevecht tegen ongelijkheid 

(pp. 20-3). Geen wonder dat het eerdergenoemde onderzoek van Havas Media aantoont dat Generatie 

Z zo kritisch kijkt naar content. Dat Gen Z zo oplettend is naar deze onderwerpen is onder andere 

terug te zien in de lijst ‘12 Most Controversial Ads of Recent Years’ van Stanimirovic (2021). Acht 

van de twaalf reclames zijn slecht ontvangen vanwege een slechte weergave van de samenleving. 

Hopelijk beseffen reclamebureaus waar het probleem ligt; bij hunzelf. Reclames zijn immers een 

weerspiegeling van het bureau zelf. Deze interne ongelijkheid wordt beschreven door Eikhof en 

Warhurst (2012). Minderheden worden eerder aangenomen voor specifieke projecten, bijvoorbeeld als 

een reclamebureau een ‘inclusieve’ reclame wil maken, de auteurs schrijven dat het “project-based 

model” juist de ongelijkheid in stand houdt (p. 502). Helaas is deze literatuur nog relevant. Om te 

eindigen op een positieve ontwikkeling, kijken we naar het thema ‘locatie’. 

Clare (2013) beschrijft hoe advertising bureaus gevestigd zijn op een bepaalde locatie niet 

vanwege voordelen op mesoniveau (voordelen van een ligging voor een specifieke sector) maar 

vanwege de mogelijkheden om een sociaal netwerk te vergroten en individuen te linken aan andere 

organisaties; reclamebureaus zijn waar men het beste kan socializen (p. 54). Verder voorspelt de 

schrijfster correct dat internationale reclamebureaus steeds meer globaal werken met behulp van 

“teleconferenties en internetapplicaties” (p. 56), zie bijvoorbeeld het globale bureau 

‘Wieden+Kennedy’ met 1400 werknemers verspreid in acht landen. Clare voorziet een mogelijkheid 

dat grote globale bureaus geen bedrijvigheid overlaten voor de lokale onafhankelijke bureaus en ze 

vervolgens buiten de stad drijven. Dit zou tot gevolg hebben dat deze kleinere bureaus minder kunnen 

netwerken en dus nog minder kunnen concurreren. Gelukkig trekt Clare hier wel aan het kortste eind, 

kleine onafhankelijke bureaus doen het nog steeds goed en kunnen langdurig in sociaal actieve 

plekken vestigen, zie bijvoorbeeld bureaus Natwerk die de virale FEBO-kledinglijn heeft ontwikkeld 

en New Amsterdam, die recent een aflevering van de Amerikaanse ‘Atlanta’ heeft opgenomen. 

Voorbeelden uit de Reclame industrie  

Volgens King (2017) heeft een groeiende meerderheid onder (zwarte) millennials behoefte aan meer 

inclusiviteit en diversiteit in de reclame industrie en zouden bedrijven hierop in moeten spelen. Dit gaat 

echter niet altijd goed. Toen Dove in 2017 met een nieuwe reclame kwam waarbij een vrouw met een 

donkere huidskleur het gezicht werd van de campagne, was het de bedoeling om meer inclusiviteit en 

diversiteit uit te stralen. De bedoeling was immers om te laten zien dat product geschikt was voor allerlei 

vrouwen, met verschillende huidtypes en verschillende kleuren. Deze reclame sloeg de plank echter 

volledig mis door Lola Ogunyemi, de vrouw van Afrikaanse afkomst, haar t-shirt uit te laten trekken en 

haar te transformeren in een vrouw met een witte huidskleur. Dit kon worden opgevat als een weergave 
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van een persoon voor en na het gebruik van het product en werd door velen bestempeld als racistisch. 

De reclame ging viraal en leidde tot vele negatieve reacties op sociale media zoals twitter en facebook, 

waarna het bedrijf ook zijn excuses aanbood (farrington, 2020). 

 

Zoals eerder aangegeven lijkt de rol van poortwachters/gatekeepers te zijn versmolten met de 

consument en wordt er voornamelijk op inclusiviteit en diversiteit gelet. Deze case is hier een goed 

voorbeeld van. Hier is goed te zien hoe Gen Z zelf min of meer fungeert als poortwachter op sociale 

media, zich genadeloos uitspreekt tegen ongelijkheid en racisme en deze boodschap ook deelt en 

verspreidt. Dit kan bij een negatieve ontvangst van een reclame door de doelgroep veel schade 

aanrichten aan het imago van een merk en soms zelfs leiden tot boycotts.  

  

Volgens Farrington (2020) heeft deze campagne blunder van Dove geleid tot een impuls in de behoefte 

naar meer diversiteit bij merken en is het hoog tijd dat bedrijven meer en nauwkeurig onderzoek moeten 

doen naar de daadwerkelijke behoeftes van consumenten (in dit geval zwarte consumenten). Op deze 

manier kan de marketingstrategie aangepast worden om blunders als deze in de toekomst te vermijden. 

Verder is het belangrijk dat deze strategieën ook continu geëvalueerd worden door middel van “reach 

and engagement” met de doelgroep. 

  

Gelukkig zijn er ook bedrijven die hun advertisement beter op orde hebben en dan vooral op gebied 

van inclusiviteit. Dit is niet enkel belangrijk om de reden dat het een belangrijke discussie over 

gelijkheid is, of om het feit dat de consument het belangrijk vindt. Ook met enkel winst als doel is het 

belangrijk om bezig te zijn met onder andere inclusiviteit in je advertisement. 

Zo hebben Joo & Wu onderzoek gedaan naar zogeheten ‘plus-size models’ (2020). Hieruit bleek dat 

meer inclusieve advertising een positief effect had, een meer inclusieve advertising zorgde voor zowel 

een beter imago van het bedrijf als een verhoogde aankoopintentie bij de consument. Hieruit blijkt het 

belang van inclusiviteit in advertising wederom. Dit valt ook te linken aan de eerder benoemde 

stijgende kritische blik van de steeds meer veeleisende consument als ‘gatekeeper’ die de bedrijven zo 

dwingen hun product tot het beste te drijven. Ik vind dit persoonlijk een goed iets, het is alleen 

jammer dat de veranderingen zo traag gaan. De wereld zou een stukje mooier zijn als dit sneller zou 

gaan, ik ben namelijk zelf overtuigd dat dit ook geldt voor bijvoorbeeld klimaatverandering. 

Waar dit onderzoek van Joo & Wu vooral gefocust was op ‘plus-size models’, is het natuurlijk 

belangrijk om niet enkel op 1 segment te focussen maar op alle gebieden inclusief te zijn. Dat is 

natuurlijk ook de essentie van het begrip ‘inclusie’. Een goed voorbeeld hiervan is het beautybedrijf 

‘Mac’ die in 2010 als nieuw motto “All ages, all races, all sexes” publiceerden en zich zo volledig 

inclusief wilden tonen (Mielke, 2010). Wat Mac nog meer goed deed is dat zij niet alleen modellen 
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gebruikten voor de advertisement maar ook werknemers en klanten, ze probeerden klanten ook te 

boosten om foto’s met hun Mac-producten te posten. Naast dat dit een slimme marketingtruc is, staat 

Mac met deze actie voor trots zijn op je individualiteit wat ook nauw staat aan inclusie. Door zo 

iedereen te betrekken in de advertising heeft Mac een heuse ‘holistische’ marketing visie waarin de 

identiteit van, maar ook de betrokkenheid tot het bedrijf terugkomt in het gehele bedrijf maar ook in 

de klanten en waardoor je dit ook uitstraalt naar buiten. Dit is de marketingvisie zoals beschreven 

door Felix et al. (2017), wat tegenwoordig wordt gezien als dé marketingvisie in de bedrijfskundige 

wereld. 

 

Conlusie  

 

Generatie Z veroorzaakt behoorlijke veranderingen in de reclamewereld. Een eerste verandering is de 

rol en plaats van gatekeepers. Deze is van een positie tussen producent en consument, vermengd met 

de consument, Gen Z. Hedendaagse ontwikkelingen zorgen er ook voor dat er meer globaal gewerkt 

wordt door reclamebureaus, waarbij er gelukkig ook ruimte blijft voor kleinere onafhankelijke 

bureaus.  

Gen Z beoordeelt het zelf wel, vaak kritisch over hoe de samenleving in reclames wordt weergegeven. 

Terecht, want in reclames is nog veel ongelijkheid zichtbaar. Deze kritiek heeft daadwerkelijke 

invloed, wanneer bedrijven de mist in gaan is dat niet zonder gevolgen. De blunder van Dove in 2017 

toont aan, met de consument als poortwachter moet er kritisch onderzoek worden gedaan naar wat 

deze consument wil om dus bijvoorbeeld het imago van het merk niet te schaden. Ook vanuit een 

winstoogmerk is het belangrijk om met de tijd mee te gaan. Veel bedrijven passen zich dan ook aan en 

laten in reclamecampagnes expliciet zien dat hun merk voor iedereen is.  Het is niet voor niks dat dat 

Gen Z deze discussie aanwakkert, inclusieve reclames dragen bij aan een samenleving waar inclusie 

en diversiteit de norm is, een mooi ideaal.  
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