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Introductie 

 Colin Kaepernick, een voormalig San Francisco 49ers quarterback, startte in 2016 een 

stil protest toen hij knielde tijdens het Amerikaanse volkslied om tegen politiegeweld en 

discriminatie te protesteren. Elf maanden later speelde hij zijn laatste wedstrijd omdat geen 

enkel team hem nog een contract aanbood (Taylor, 2018). Op 3 september 2018 bracht Nike 

een reclame uit op social media met Colin Kaepernick in de hoofdrol. Na het zien van de 

reclame verbrandden zelfbenoemde loyale klanten hun sneakers en knipten ze de Nike logo’s 

van hun sokken af (Dorsey & Villa, 2020, p. 89). Deze controversionele reclame ontving zelfs 

reacties van de huidige Amerikaanse president. Trump (2018) plaatste op Twitter: “What was 

Nike thinking?” Toch steeg Nike’s online verkoop in de vier dagen na het uitbrengen van de 

reclame met 31% (Edison Software, 2018) omdat de reclame overweldigend succesvol werd 

ontvangen door Generatie Z-klanten (Dorsey & Villa, 2020, p. 89).  

 Uit een recent onderzoek van Havas Media (2019) wordt geconcludeerd dat 87% van 

Generatie Z-klanten interessante, nuttige en zinvolle content verwachten van merken naast 

hun originele product of service. Voor ondervraagden die drie generaties eerder zijn geboren 

is dit slechts 63%. 

 Blijkbaar gelden er andere belangen voor deze generatie en aangezien 40% van de 

consumenten behoort tot Generatie Z (Finch, 2015), en zich hiermee de belangrijkste groep 

consumenten maakt, is het noodzakelijk voor een merk om de belangen en verwachtingen van 

deze groep te begrijpen. Het doel van dit literatuur verslag is om de vraag hoe zijn de 

verwachtingen voor merken van Generatie Z-klanten ontstaan? te beantwoorden om de 

motivaties van deze nieuwe generatie beter te begrijpen. Eerst wordt het begrip Generatie Z 

uitgelegd en vervolgens wordt er aan de hand van verschillende (academische) bronnen een 

beeld geschetst van de wereld waarin deze generatie is opgegroeid en wat haar verwachtingen 

zijn. Uit deze informatie wordt een conclusie getrokken om de onderzoeksvraag te 

beantwoorden. 
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Generatie Z 

 Er is nog geen unaniem antwoord op de vraag tussen welke jaartallen Generatie Z is 

geboren en welke landen worden betrokken. In de academische bronnen die in dit verslag 

benut worden is de gemiddelde beschrijving van de term Generatie Z Westerse mensen 

geboren tussen 1996 en 2011. Deze omschrijving voor Generatie Z zal worden aangehouden 

in dit literatuur verslag. Generatie Z komt na Generatie X en Y, vandaar de naam.  

 Niet alleen haar naam heeft Generatie Z te danken aan Generatie X. Seemiller en 

Grace (2019) benadrukken het belang van invloeden van eerdere generaties op de 

ontwikkeling van Generatie Z, ze schreven: “Each preceding generation significantly 

influences future cohorts. So, before we delve into discussing Generation Z, it’s important to 

examine those generations that came before” (p. 3). Generatie X’ers, de ouders van Generatie 

Z, zijn voornamelijk tussen 1965 en 1976 geboren. Generatie X is opgegroeid met ouders die 

veel buitenshuis werkten. Terugkijkend op hun jeugd, koos Generatie X om meer tijd te 

besteden aan hun gezin (Seemiller & Grace, 2019). Dit wordt bevestigd in een onderzoek van 

Dotti Sani en Treas (2016) over dagelijkse activiteiten van 60.000 moeders en 53.000 vaders 

uit 11 Westerse landen, hieruit blijkt dat moeders in 2012 twee keer zo veel tijd besteden aan 

hun kinderen vergeleken met 1965. Voor vaders is dit meer dan drie keer zo veel. Seemiller 

en Grace (2019) stellen dat Generatie Z wordt beïnvloed in haar keuzes en wordt 

aangemoedigd om hun sociale en praktische vaardigheden te verbeteren door hun ouders, om 

zich voor te bereiden op een onzekere toekomst (pp. 106-7). Van den Bergh en Behrer (2016) 

hebben ook de opvoedingsstijl van Generatie X omschreven maar concluderen hieruit dat 

Generatie Z van de fouten leert van hun ouders (p. 7) en benadrukken dat deze ouders hun 

kinderen meer ruimte en verantwoordelijkheid geven (p. 14). De opvoeding van Generatie Z 

en de gevolgen hiervan wordt door St. John (2017), voorzitster van Affinity HR Group, 

samengevat als: “Raised by their tough-love, skeptical Generation X parents, Gen Z does not 

share the sense of entitlement and need for feedback and validation . . . . Instead, Generation 

Z individuals tend to be independent, competitive, hard-working and pragmatic” (alinea 4). Al 

deze benoemde karakteristieken vormen samen de identiteit van een gemiddelde Generatie Z-

klant. Dorsey en Villa (2020) concluderen in hun onderzoek dat een merk een imago moet 

aannemen om relevant te zijn voor Generatie Z. Maar als dit imago niet past in de identiteit 

van een Generatie Z-klant, zal de klant niet geïnteresseerd zijn in het product (pp. 80-1). Niet 

alleen de opvoeding heeft Generatie Z gevormd maar ook de veranderingen in de wereld zelf. 

 Zo is deze generatie opgegroeid met de legalisering van het homohuwelijk in 
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Nederland (Winq, 2020), met Barack Obama als eerste president van Amerika van (deels) 

Afrikaanse afkomst, in 2016 won Hilary Clinton als eerste vrouwelijke kandidaat bijna de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen en in hetzelfde jaar werd Sadiq Kahn de eerste 

islamitische burgemeester van een EU-hoofdstad verkozen (Anker, 2016). Zulke 

gebeurtenissen “consciously and unconsciously shaped their understanding of opportunity and 

equality” (Witt & Baird, 2018, p. 25). Onderzoek van Seemiller en Grace (2019) voegt 

hieraan toe dat opgroeien in een diverse wereld waar minderheden leidinggevende rollen 

spelen, zorgt voor een onbevooroordeelde en inclusieve mentaliteit (p. 31). Deze opstelling 

komt goed van pas bij onderling contact tussen Generatie Z-personen, de nieuwe generatie is 

namelijk de meest etnisch diverse westerse generatie ooit. Ongeveer 55% van de Amerikaanse 

Generatie Z is wit, vier generaties hiervoor was dit 70% (Mintel Reports, 2013, zoals 

geciteerd in Fromm & Read, 2018). In Nederland heeft ongeveer een kwart van de Generatie 

Z-bevolking een migratie-achtergrond (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019, paragraaf 

2.3). Volgens Fromm en Read (2018) is het niet vreemd dat deze “hardworking, financially 

responsible, independent and determined” generatie, die is opgegroeid in een “socially 

conscious and diverse era”, klaar is voor een gevecht voor diversiteit en inclusiviteit (pp. 20-

3). Geen wonder dat het eerder benoemde onderzoek van Havas Media aantoont dat Generatie 

Z het belangrijk vindt dat merken zich uitspreken. Sterker nog, een merk dat zich niet 

uitspreekt over sociale of politieke kwesties zal vergeten worden (Havas Media, 2019). 

Aangezien Generatie Z is opgegroeid met internet, is het logisch dat deze groep social media 

gebruikt om hun mening kosteloos en efficiënt te delen. Er is namelijk nog één, en misschien 

wel de belangrijkste, factor die de jonge generatie heeft gevormd: online technologie. 

 De generaties voor Generatie Z hebben het internet en social media zien opkomen, 

voor hen is deze technologie een hulpmiddel waar ze mee moeten leren omgaan. Dit is niet 

het geval voor Generatie Z, zoals Koulopoulos en Keldsen uitleggen: 

 For Gen Z, technology is invisible; it’s just part of the way the world behaves toward 

 and interacts with them. They are blind to the distinction between technology and the 

 natural behaviour of certain objects. For them, technology is just another thread in the 

 fabric of their lives. As a hatchling is imprinted with the vision of whatever it first sees 

 as its mother, those born into Gen Z are imprinted with technology.  

 (Koulopoulos & Keldsen, 2014, p. 4) 

Witt en Baird (2018) verklaren dat opgroeien met constante verbinding met het internet ertoe 

heeft geleid dat Generatie Z “expert multi-taskers” (p. 28) zijn geworden. Generatie Z kan 
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namelijk meerdere informatie, afkomstig uit verschillende bronnen, tegelijkertijd verwerken. 

De schrijvers stellen dat deze multi-taskers eerder een merk “fact-checken” dan andere 

generaties vanwege hun vertrouwdheid met het internet (Witt & Baird, 2018, p. 26). Dorsey 

en Villa (2020) vullen aan dat de technologie die door een merk aangeboden wordt “mobile, 

intuitive, easy-to-use, and, most important, extremely personalized to . . . [Generation Z-

customers] and their needs” (p. 25) moet zijn. Om er nog één schepje bovenop te doen, 

schrijven Fromm en Read (2018) dat zodra de technologie achter een service of bericht 

zichtbaar wordt, je de aandacht van een Generatie Z-klant hebt verloren. En als je de aandacht 

al weet te pakken, heb je zo’n acht seconden de tijd voordat ze hun concentratie verliezen 

(Microsoft Advertising, 2015, zoals geciteerd in McSpadden, 2015). De content die een merk 

uitbrengt moet dus oprecht en beknopt zijn om te voldoen aan de verwachtingen van een 

Generatie Z-klant. Deze verwachtingen voor een merk klinken erg hoog, maar zoals Dorsey 

en Villa (2020) dit weerleggen: “Gen Z just has different expectations based on what they’ve 

always known and are accustomed to experiencing” (p. 58).  

 

Conclusie 

 Generatie Z verwacht dat het imago van een merk past in hun identiteit. In 

verschillende academische bronnen wordt de opvoeding hieraan gelinkt. De opvoeding van 

Generatie Z resulteerde namelijk in een belang voor persoonlijke groei waardoor deze 

generatie zo veel waarde hecht aan hun identiteit. Naast de opvoeding, speelden 

gebeurtenissen in de wereld ook een rol bij het ontstaan van de motivaties van Generatie Z. 

Als kinderen opgroeien in een wereld waar minderheden leidinggevende functies vervullen, 

zoeken ze deze mentaliteit terug in de uitingen van een merk. Tot slot verwachten Generatie 

Z-klanten dat er gemeende en beknopte content wordt gedeeld via een intuïtief bruikbaar 

medium. De reden hiertoe is dat Generatie Z experts zijn in het controleren en verwerken van 

informatie omdat ze dat al van jongs af aan doen. Kortom, de verwachtingen van Generatie Z 

zijn een resultaat van opgroeien met Generatie X ouders, leven in een wereld waar wordt 

gestreden voor gelijkheid en beschikken over constante verbinding met het internet. 

 Terugkijkend op de Nike reclame in de introductie, is het niet vreemd dat deze reclame 

het best beviel onder Generatie Z-klanten. De reclame voldoet aan alle verwachtingen die 

Generatie Z-klanten hebben voor een merk, van het gelijkheid-strevende imago tot de 

oprechte en beknopte online content.  

 Uit dit verslag wordt echter niet duidelijk of de leeftijd van Generatie Z-klanten 
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invloed heeft op hun verwachtingen voor merken. Slechts een klein deel van Generatie Z is 

volwassen en hersenontwikkeling is geen betrokken factor in dit verslag. Verder onderzoek is 

nodig om te controleren of deze verwachtingen voor merken uniek zijn voor Generatie Z of 

leeftijdsgebonden zijn.  
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