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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat heden ten dage volop in de
belangstelling. Er zijn talloze boeken volgeschreven over hoe cruciaal het vandaag de dag
is geworden voor organisaties om maatschappelijk verantwoord te opereren én ervoor te
zorgen dat het publiek ook de perceptie heeft dat er ethisch te werk wordt gegaan. De
machtige consument zou bedrijven er met harde hand toe dwingen hun sociale en
ecologische verantwoordelijkheden te nemen en ze er keihard op afrekenen wanneer dit
niet gebeurt. Als we deze bronnen mogen geloven, doen organisaties die maatschappelijk
verantwoord ondernemen het beter, kweken ze meer goodwill en moet je als investeerder
zonder meer bij dergelijke bedrijven zijn (Cooymans & Hintzen, 2000; Herremans,
Akathaporn & McInnes, 1993).
Natuurlijk zijn er talloze gevallen bekend van organisaties die imagoschade (en
daarmee weer de nodige gevolgen voor de omzet, etc.) ondervonden, omdat zij zich in de
ogen van stakeholders zoals toeleveranciers, aandeelhouders, consumenten, actievoerders,
medewerkers, potentiële investeerders en omwonenden van de productiefaciliteiten niet
aan de maatschappelijke waarden en normen op het gebied van verantwoord
ondernemerschap hielden (Van Holk, 1996, p.13, Cooymans & Hintzen, 2000, p.12).
Maar zijn deze organisaties niet gewoon toevallige pechvogels die in een mediahype
verzeild raakten? Vraagt de gemiddelde consument zich echt bij elk paar schoenen dat hij
of zij koopt af, of het bedrijf zijn productiemedewerkers in bijvoorbeeld Azië wel meer
dan een dollar loon per uur betaalt en of er niet teveel afvalstoffen zomaar ergens worden
gedumpt?
In dit onderzoek zal nader onderzocht worden in hoeverre mensen écht belang
hechten aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, en welke implicaties dit
heeft voor de imagovorming over organisaties. Steeds meer bedrijven doen namelijk hun
best om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap uit te stralen, omdat zij,
aangejaagd door allerlei MVO-goeroes, denken dat dit goed is voor hun imago. En een
maakbaar bedrijfsimago, dat wil iedereen wel. Een goed imago is voor een organisatie
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immers van levensbelang (Van Holk, 1996; Dowling, 2001; Van Riel, 2001; Balmer &
Greyser, 2003; Montgomery & Ramus, 2003; Fombrun & Van Riel, 2004).
Behalve de maakbaarheid van imago’s en de vraag of MVO echt zo’n belangrijke
rol speelt in de manier waarop subjecten een imago vormen, komt hier ook nog een
andere kwestie bij kijken. Uitgaande van het disconfirmatie-paradigma of ‘gap model’,
kan MVO namelijk zelfs gevaarlijk zijn voor een organisatie. Het brengt namelijk ook de
nodige risico’s met zich mee. Een organisatie die zich aan het publiek presenteert als een
sociaal betrokken en ecologisch verantwoord bedrijf, spant immers automatisch ook
hogere verwachtingen bij dit publiek. En als deze vervolgens niet worden ingelost, zal het
bedrijf hierop misschien nog wel harder worden afgerekend (omdat het zijn beloftes niet
is nagekomen), dan een onderneming die zich überhaupt niet voordoet als MVOorganisatie (Iacobucci et al., 1995; Van Holk, 1996; Balmer & Greyser, 2003; Fombrun
& Van Riel, 2004).

1.2 Vraagstelling
Welke van bovenstaande theorieën we nu echt mogen geloven vraagt duidelijk om nader
onderzoek, en daarom luidt de centrale vraagstelling die in dit onderzoek wordt
opgeworpen als volgt:
Welke rol speelt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bij de
imagovorming over een organisatie?
Hierbij zijn als theoretische deelvragen van toepassing:
1. Wat wordt er verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?
2. Welke kansen en bedreigingen brengt MVO met zich mee voor een organisatie?
3. Hoe en op basis van welke criteria vormen subjecten imago’s?
4. In hoeverre kan een organisatie het eigen imago beïnvloeden?
5. Welke factoren beïnvloeden de rol die MVO speelt bij een imago?
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1.3 Relevantie
1.3.1. Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is maatschappelijk van belang omdat het meer duidelijkheid verschaft over
de manier waarop mensen (en dan in het specifiek jongeren, hierover zodadelijk meer)
imago’s vormen, hoe zij deze gebruiken en waarvoor. Deze materie wordt gerelateerd aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsethiek en de sociale
verantwoordelijkheid van organisaties. In dit onderzoek wordt zo bekeken welke invloed
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap heeft op het imago van een organisatie.
Het laat zien hoe groepen mensen in de maatschappij reageren als organisaties al dan niet
maatschappelijk verantwoord te werk gaan en de beweegredenen daarachter. Daarmee
verduidelijkt het tevens de huidige ontwikkelingen rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen en welke plaats dit inneemt in het leven van mensen.
1.3.2. Wetenschappelijke relevantie
In veel van de wetenschappelijke literatuur wordt er vanuit gegaan dat maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap belangrijk is voor het imago van een onderneming. Het
kan een organisatie in de hedendaagse kritische consumentenmaatschappij maken of
breken. Maar is dat ook echt zo? Maakt het echt wat uit of een onderneming wel of niet
verantwoord te werk gaat in de ogen van het publiek en zo ja, in hoeverre? Bovendien is
de factor leeftijd volgens de literatuur in sterke mate van invloed is op de relatie tussen
maatschappelijk verantwoord ondernemen en imagovorming. In dit onderzoek zal dit
alles worden getoetst, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de theorievorming over
imagomanagement. Daarnaast verschaft dit onderzoek meer inzicht in de ontwikkeling
die een consument doormaakt van zijn 15e-25e levensjaar op het gebied van imago’s, en
de manier waarop hij of zij deze opbouwt.
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1.3.3. Professionele relevantie
Voor organisaties zelf geeft dit onderzoek inzicht in de beweegredenen van een deel van
hun stakeholders, met name consumenten. Zij kunnen het gebruiken om de communicatie
naar hun doelgroepen beter af te stemmen. Het wordt duidelijk wat voor subjecten
belangrijk is bij imagovorming, waardoor dit onderzoek tevens een bijdrage levert aan de
methodiek van imagovorming en –beïnvloeding vanuit organisaties. Dit is niet alleen
voor de wetenschap maar ook voor organisaties relevant: “Er bestaat een relatie tussen
het belang van een corporate image voor de zender en voor de ontvanger. Hoe meer een
subject in zijn besluitvorming op (corporate) images afgaat, hoe belangrijker het voor een
organisatie wordt een goede reputatie op te bouwen.” (Van Riel, 1996, p. 101). Daarnaast
kan het onderzoek aanvullende informatie bieden in het geval van imagocrisissituaties, en
bij het voorkomen of terugdringen van imagoschade.
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2. Theorie

2.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
2.1.1. Achtergrond
“One current estimate of how much United States business spends each year to make itself better
liked is $1 billion. But when the average president is asked what impression he is trying to create
in the public mind, he emphasizes ‘selling good products at reasonable prices’.”
- Kenneth Henry, 1958

De indrukken die organisaties achterlaten bij het publiek zijn meer dan een simpele
optelsom van het verkopen van goede producten tegen een redelijke prijs. Door een
uitbreiding van de wereldwijde informatiemedia en toename van multinationale
organisaties worden bedrijven 24 uur per dag in de gaten gehouden door de meest
uiteenlopende partijen. Met de groeiende aandacht voor het doen en laten van
organisaties, is ook de “buzz” rond begrippen als bedrijfsethiek en verantwoord
ondernemen steeds meer toegenomen (Cooymans & Hintzen, 2000, p.36-37).
Organisaties kunnen er door het publiek op worden afgerekend, wanneer zij geen
rekening houden met wat in de maatschappij waarin zij opereren wel en niet als
acceptabel wordt beschouwd. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn wanneer zij met hun
activiteiten bovenproportionele schade toebrengen aan het milieu of hun medewerkers
slecht behandelen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap (MVO) vindt zijn oorsprong in
het begin van de twintigste eeuw. Een aantal bedrijven, zoals Philips en Lever
(tegenwoordig Unilever geheten) voorzag toen niet alleen in werkgelegenheid, maar ook
in huisvesting, sportmogelijkheden en gezondheidszorg voor het personeel. Naast
christelijke motieven werden deze activiteiten ook ingegeven door de gedachte dat het de
onderneming goed zou doen; “een blije werker is een harde werker” (Cooymans &
Hintzen, 2000, p.24-25).
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In de periode daarna nam de aandacht van organisaties voor de maatschappelijke
en ecologische gevolgen van het eigen handelen weer af, als gevolg van de economische
crisis en de Tweede Wereldoorlog. Maar met de razendsnelle technologische
ontwikkelingen in de decennia na de oorlog, kwam er ook steeds meer kritiek op de
verkwistende en onverantwoordelijke wijze waarop bedrijven met natuurlijke
hulpbronnen omsprongen en de vervuiling en verontreiniging die zij veroorzaakten. Ook
ontstonden er in de jaren ’60 en ’70 steeds meer maatschappelijk betrokken verenigingen
die organisaties het vuur aan de schenen legden m.b.t. het nemen van hun sociale
verantwoordelijkheid (Cooymans & Hintzen, 2000, p.26-28).
Om geen last van dit soort actiegroepen of maatschappelijke kritiek te
ondervinden (geen enkel bedrijf staat te springen om bijvoorbeeld een boycot), doen
steeds meer bedrijven sindsdien hun best om uit te stralen dat zij maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Maar wat houdt MVO concreet in? Het draait kort gezegd
allemaal om het vinden van de balans tussen drie p’s: profit, planet en people (Cooymans
& Hintzen, 2000).
Deze drie p’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden ook wel
omschreven als respectievelijk economisch, ecologisch en sociaal kapitaal (Van Ingen,
Dagevos & Beckers, 2004, p.144). MVO houdt dus in, dat hoewel er uiteraard gezorgd
mag worden voor het genereren van winst zodat de onderneming kan blijven
voortbestaan (profit), er ook zorg moet worden gedragen voor de twee andere p’s (planet
en people). Het nastreven van zoveel mogelijk winst mag volgens deze gedachtegang dus
niet ten koste gaan van het milieu, of gebeuren door inhumaan met mensen om te gaan.
Bij dit laatste valt bijvoorbeeld te denken aan het uitbuiten van de eigen medewerkers of
omwonenden die last hebben van de bedrijfsactiviteiten.
2.1.2. Subjecten en MVO
Uitgangspunt van dit onderzoek is om de rol te onderzoeken, die maatschappelijk
verantwoord ondernemen daadwerkelijk speelt bij de imagovorming over een organisatie.
Is het wel echt zo belangrijk voor het imago van een bedrijf dat er maatschappelijk
verantwoord te werk wordt gegaan? En welke kanttekeningen kunnen hierbij gemaakt
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worden? Er bestaan verschillende ideeën over de implicaties van MVO. Herremans,
Akathaporn & McInnes (1993) geven aan, dat bedrijven die op proactieve wijze hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en dit ook weten uit te stralen in de
perceptie van het publiek, het over het algemeen beter doen dan organisaties die dit niet
bewerkstelligen. Ook blijken deze organisaties volgens hen meer solide investeringen te
zijn voor investeerders.
Vanuit het ‘gap model’ komt echter een andere gedachte naar voren. Namelijk dat
maatschappelijk verantwoord ondernemerschap juist ook meer risico’s met zich mee
brengt voor een bedrijf. Deze gedachtegang baseert zich op het feit dat klanttevredenheid
over een product gevormd wordt door de discrepantie die bestaat tussen de
verwachtingen die de consument van tevoren heeft van het product en in hoeverre deze
zijn uitgekomen na aankoop. Als het product beter presteert dan verwacht, zal dit leiden
tot een gunstige evaluatie door de consument. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook.
Het is dus deze (dis)confirmatie van de verwachtingen door de werkelijke prestatie van
het product, die het centrale uitgangspunt vormt van het disconfirmatie-paradigma
oftewel gap model (Iacobucci et al., 1995: p. 278; Van Holk, 1996, p.12; Fombrun & Van
Riel, 2004, p.4-5).
Voor MVO gaat dit ook op. Als een bedrijf zich maatschappelijk verantwoord
presenteert, zijn de verwachtingen van het publiek namelijk automatisch hoger
gespannen. Voor deze bedrijven is het gat tussen verwachtingen en daadwerkelijke
performance dus een (nog) grotere zorg dan normaal. Mensen verwachten dat zij de
beloofde kwaliteit leveren én dat de productie sociaal verantwoord heeft plaatsgevonden,
want dat is waar zij voor staan.
‘Caring capitalism’, zoals dit ook wel wordt genoemd, brengt dus extra risico’s
met zich mee voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de organisatie in de
perceptie van consumenten (Balmer & Greyser, 2003, p. 241). Het is misschien wat
gechargeerd, maar uitgaande van het gap model zou je dus bijna kunnen zeggen dat het
zelfs gevaarlijk is om maatschappelijk verantwoord te werk te gaan. In dit onderzoek zal
daarom onderzocht worden, welke rol MVO nu écht speelt bij imagovorming en welk
deel van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied we mogen geloven.
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2.1.3. Organisaties en MVO
Specifiek bestaan er twee sporen die een bedrijf kan bewandelen als het gaat om het
invullen van maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de organisatie. Het gaat
hier om enerzijds de intern gerichte manier van ‘in-company investment’ en anderzijds de
meer extern gerichte manier van ‘community investment’ (Cooymans & Hintzen, 2000,
p.18-19).
Van in-company investment is sprake, als men tracht om de bedrijfsprocessen in
te vullen op een integere wijze waarbij rekening wordt gehouden met de sociale en
ecologische aspecten van het handelen. De sleuteltermen hierbij zijn duurzaamheid,
bedrijfsethiek, personeelsbeleid, eerlijkheid, leveranciersselectie, inkoopbeleid en
milieuvriendelijkheid.
Community investment daarentegen, is niet gericht op de eigen interne
bedrijfsactiviteiten, maar op activiteiten of investeringen in de externe omgeving van het
bedrijf, waar maatschappelijk behoefte aan is of die bedoeld zijn voor specifieke
doelgroepen. Deze manier richt zich dus veel meer op wat (letterlijk en figuurlijk) buiten
het bedrijf plaatsvindt. Sleuteltermen hierbij zijn sponsoring, bijdragen aan oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken, en inzet voor bepaalde doelgroepen. Voorbeelden
zijn het sponsoren van sportevenementen of zich inzetten voor verbetering van de
integratie van minderheden.1

2.2. Imago
2.2.1. Achtergrond
“A good reputation affects the decisions of customers about which company’s products to buy; it
influences the decisions of employees about which company to work for; and it affects the
decisions of investors about which company’s shares to accumulate.”
- Fombrun & Van Riel, 2004, p.4
1

Het case-bedrijf van dit onderzoek, Nike, bedient zich duidelijk van dit tweede spoor als het gaat om de
inrichting van haar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Hierover meer in het volgende
hoofdstuk.
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Voor het begin van onze jaartelling was men er al achter. Bona opinio hominum tutior
pecunia est: een goede reputatie geeft meer zekerheid dan geld (Publilius Syrus, 1e eeuw
voor Christus). In de verschillende gedachtestromen die bestaan over het hoe, wat en
waarom van imago zijn twee belangrijkste invalshoeken te markeren. Eerder werd al
enigszins duidelijk dat het hier enerzijds gaat om het bestuderen van de totstandkoming
van een bepaald imago bij belanghebbenden buiten de organisatie, zoals consumenten.
Bij de andere groep gaat de interesse vooral uit naar de beïnvloeding vanuit de
“dominante coalitie” in de organisatie op de communicatiestromen die het imago tot
stand brengen en op welke manieren zij proberen het imago naar de eigen hand te zetten
(Van Riel, 2001; Balmer & Greyser, 2003).
Het imago is immers een belangrijk middel in de concurrentiestrijd waar
commerciële bedrijven continu mee te maken hebben. Een gunstig imago draagt bij aan
een sterkere positie in de markt, terwijl een negatief imago voor grote problemen zoals
omzetverlies kan zorgen (Van Holk, 1996, p.32). Maar natuurlijk is ook voor ideële
organisaties het imago belangrijk. Ook zij hebben er immers baat bij om een positief
beeld bij mensen op te wekken zodat zij hen een goed hart toedragen, aanhangen en
steunen, bijvoorbeeld in het geval van goede doelen. Het imago speelt kortom een
belangrijke rol bij het bewerkstelligen van goede relaties met externe belanghebbenden
waar de organisatie mee te maken krijgt (Van Riel, 2001, p.15).
In het verlengde hiervan brengt een positief imago nog een aantal andere
voordelen met zich mee. Zo waarderen financiële doelgroepen, zoals aandeelhouders, de
prestaties van de organisatie beter wanneer deze een gunstig imago heeft. Bovendien
vergroot het de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie, met de nodige
bijkomstige effecten van dien op bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit. En het maakt de
organisatie aantrekkelijker als werkgever in de ogen van potentiële nieuwe krachten,
welke logischerwijs eerder zullen solliciteren bij een bedrijf met een goede reputatie dan
een slechte. Ook voor recruiters en dergelijke is het imago kortom zeer van belang
(Fombrun & Van Riel, 2004, p.26-27; Van Riel, 2001; Balmer & Greyser, 2003;
Montgomery & Ramus, 2003).
Ten slotte is er nog een ander interessant aspect dat het imago van een organisatie
met zich meebrengt. Imago heeft namelijk als neveneffect op de organisatie dat het een
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standaard kan vormen waarnaar medewerkers van de organisatie zich gedragen. Dit komt
voort vanuit de cognitieve afweging van mensen of zij zich wel of niet in
overeenstemming met het imago van de organisatie gedragen. Dit geldt niet alleen voor
werknemers als zij hun werk doen, maar ook bij het aannemen van nieuw personeel
wordt er door de organisatie rekening mee gehouden: kan deze persoon onze reputatie
ophouden? Dit staat bekend als het DEAR-principe: Decisions Evaluated Against
Reputation. De belangrijkste implicatie hiervan is dat het imago door de organisatie als
het ware gebruikt kan worden als een middel om invloed mee uit te oefenen op de
medewerkers. Het idee hierachter is dat als men wil dat medewerkers zich op een
bepaalde manier gedragen, men ervoor moet zorgen dat het imago deze standaard
uitdraagt (Balmer & Greyser, 2003, p. 178). Ook speelt mee dat het beeld dat outsiders
van de organisatie hebben, een belangrijke determinant is van het gedrag van werknemers.
Als dit positief is, vertaalt dat zich bij de werknemers in meer zelfvertrouwen en
coöperatie en beter gedrag (Dowling, 2001, p.51).
Het bedrijfsimago als concept vindt zijn oorsprong in de jaren ’50 van de twintigste eeuw.
In die periode waren er twee pioniers op dit gebied, die als drijfveer fungeerden achter de
opkomst van percepties van organisaties als volwaardig object van wetenschappelijk
onderzoek. De eerste van deze twee auteurs is Kenneth Boulding. Hij is verantwoordelijk
voor twee van de voornaamste pilaren waar opvolgende theoretici op hebben
voortgebouwd. Het betreft hier enerzijds het punt dat mensen imago’s nodig hebben, om
met de werkelijkheid om te kunnen gaan. Anderzijds was Boulding de eerste die stelde
dat het imago dat een individu van een organisatie heeft, bepaalt hoe hij zich jegens deze
organisatie zal gedragen (Balmer & Greyser, 2003, p. 173).
De tweede pionier is Pierre Martineau, die aantoonde dat een positief imago
bijdraagt aan een sterkere concurrentiepositie. Hiermee baande Martineau de weg voor
een grote stroom artikelen en boeken over dit onderwerp. Deze sterke toename van
aandacht voor het corporate imago, werd gereflecteerd in het toegenomen gebruik van
imago’s en imago-onderzoek door het bedrijfsleven zelf. In de jaren ’50 tot de jaren ’80
van de twintigste eeuw werd het bedrijfsimago zelfs gezien als het meest belangrijke
aandachtsgebied voor organisaties.
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De meest belangrijke vraagstukken die daarbij in de loop der tijd zijn opgekomen,
zijn terug te brengen tot de volgende kerndilemma’s. Ten eerste worden de implicaties
voor een organisatie bestudeerd van een negatief of juist positief imago. Voorts is er de
kwestie, in hoeverre het imago naar wens van de organisatie gestuurd of gemanipuleerd
kan worden. En hieraan gerelateerd worstelt men ten slotte ook met het feit, dat imago’s
verschillende betekenissen kunnen aannemen en verschillende effecten kunnen hebben
op verschillende stakeholdergroepen.
Deze kwesties rond imago worden onderzocht vanuit een viertal invalshoeken. De
eerste twee zijn vrij voor de hand liggend: de “verzender” van het imago (de organisatie)
en de ontvangers zoals consumenten en belangengroepen. Maar er kan ook worden
gekeken naar wat de positie van het imago van een bepaalde organisatie is in vergelijking
met anderen in dezelfde productklasse, bedrijfstak of industrie. En tenslotte is er nog
sprake van wat “beliefs about beliefs” kan worden genoemd: de perceptie van een
bepaalde stakeholder van wat een andere stakeholder van het imago-object denkt. Bij dit
laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een interne stakeholder, die denkt dat een
externe stakeholder een positief imago van de organisatie heeft. Dit is van belang, omdat
het ook weer de nodige gevolgen kan hebben voor hoe betrokkenen zich zullen gedragen
(Balmer & Greyser, 2003, p. 174).
Over het onderwerp imago, hoe het tot stand komt en hoe op welke manieren het wordt
beïnvloed bestaan in de wetenschappelijke literatuur vele uiteenlopende perspectieven.
Volgens Van Riel (1996, p. 105) is er in de wetenschappelijke literatuur op dit gebied
ruwweg een drietal stromingen te markeren waarin de verschillende auteurs en hun visies
op dit thema kunnen worden onderverdeeld. Aan de hand van de manieren waarop zij het
fenomeen imago benaderen, deelt Van Riel de auteurs in in een maatschappijkritische
stroming, een analytisch georiënteerde stroming of een utiliteitgeoriënteerde stroming.
In de maatschappijkritische benadering vallen de auteurs die imago bestuderen
vanuit een sociologisch oogpunt. Hun interesse gaat uit naar de rol die imago’s spelen in
de samenleving.
De auteurs in de analytisch georiënteerde benadering kijken meer naar de
achterliggende betekenissen die verleend kunnen worden aan het concept imago. Ook

13

bestuderen zij het vraagstuk hoe imago kan worden gemeten. Imago is immers geen
tastbaar, statisch object en vereist daarom een specifieke aanpak als het op meting en de
bestudering van gegevens aankomt.
De derde groep auteurs ten slotte, gaat uit van een utiliteitgeoriënteerde
benadering. Deze stroming bevat in feite twee subgroepen, waarvan de eerste vooral
geïnteresseerd is in de totstandkoming van imago’s en de tweede zich meer bezighoudt
met de vraag wat organisaties moeten doen om een gunstig imago te creëren (Van Riel,
1996, p. 106).
2.2.2. Subjecten en imago
Als het gaat om het bestuderen van imago’s en hoe deze tot stand komen, maakt men
over het algemeen onderscheid tussen twee partijen. Aan de ene kant is er sprake van
objecten oftewel “zenders” - in dit geval organisaties. Aan de andere kant zijn er
subjecten oftewel “ontvangers” van het imago - de persoon of groep waarbij het imago
van de organisatie gevormd wordt. Bij het bestempelen van subjecten als ontvangers van
het imago zoals dat onder andere door Van Riel (1996) gebeurt, kan wel worden
aangemerkt dat hoewel zij het imago in principe baseren op opgedane indrukken van de
organisatie, het de vraag is wat zij met deze ontvangen informatie doen en hoeveel zij
hiervan internaliseren.
Een consument bouwt het imago van een organisatie op aan de hand van
persoonlijke ervaringen of op een indirecte manier. Dit kan een algemene indruk zijn, als
er niet veel over de organisatie bekend is in het geheugen van de consument, maar het
kan ook specifieker en genuanceerder. Het hangt allemaal af van de informatie die hij of
zij over de organisatie heeft ontvangen en opgeslagen. Het imago wordt daarbij
gebaseerd op de daden en het gedrag van de organisatie over een langere periode (Van
Holk, 1996, p.30; Balmer & Greyser, 2003, p. 177). Dit kan doordat de consument zelf in
aanraking is geweest met de organisatie, of omdat hij of zij er over gehoord heeft van
iemand anders. Als iemand over bepaalde attributen van de organisatie meer weet dan
over andere, dan zal het beeld dat men heeft over wat wél bekend is gegeneraliseerd
worden naar de gehele organisatie.
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Een bekende en veelgebruikte methode voor het meten van de imago’s die subjecten van
organisaties hebben is het ‘reputation quotiënt’ (RQ). Deze door Charles Fombrun et al.
(1999) ontwikkelde meetmethode bevat alle elementen aan de hand waarvan mensen zich
volgens hen een imago van een organisatievormen. Deze zijn onderverdeeld in zes
hoofdgroepen, t.w. emotionele aantrekkingskracht (vragencluster A), producten en
diensten (cluster B), visie en leiderschap (C), arbeidsomstandigheden (D),
maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieu (E), en ten slotte de financiële
prestaties van het bedrijf (F).
De respondenten beoordelen een organisatie aan de hand van een twintigtal
stellingen waaraan een cijfer van 1 tot en met 7 kan worden toegekend. Hiermee geeft
men aan in hoeverre men het met de betreffende stelling eens is. Aangezien alle
stellingen positief geformuleerd zijn (dus niet: “Organisatie X is onbetrouwbaar”, maar:
“Organisatie X is betrouwbaar”, etc.) houdt dit dus in dat hoe meer hoge cijfers er vallen,
hoe beter het imago van het bedrijf en hoe meer lage cijfers er worden toegekend, hoe
slechter het imago. Een bedrijf hoopt kortom op zoveel mogelijk zevens en zo min
mogelijk enen.
Als het gaat om de betekenis die het subject van de imagovorming zélf aan imago’s
verleent, is naast het ontvangen van informatie en opslag daarvan in het geheugen, ook
nog een aantal andere aspecten aan de orde. Waar het imago voor bedrijven een middel in
de concurrentiestrijd is en van belang voor het genereren van omzet en winst, vormen
subjecten door middel van de indrukken die zij opdoen imago’s omdat deze hen een
hulpmiddel bieden bij het in kaart brengen van de werkelijkheid. Een imago is een
versimpeling van de realiteit, die hen helpt om objecten in hun hoofd in te delen in
categorieën van bijvoorbeeld goed en kwaad. Zo kunnen ze beter omgaan met de
werkelijke situatie zoals die in de wereld bestaat (Van Riel, 1996, p. 97-98).
Het woord versimpeling geeft hier al aan, dat een imago dus nooit een compleet
volledig en geheel reëel beeld inhoudt van de organisatie. Er is altijd sprake van gebreken
in de opslag van informatie en deelaspecten die anders worden opgeslagen dan dat ze in
werkelijkheid zijn. Een imago dat iemand heeft van een organisatie is kortom nooit voor
de volle honderd procent juist, betrouwbaar en in overeenstemming met de realiteit.
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In bepaalde situaties zijn imago’s in de gedachtegang van subjecten extra van
belang als het aankomt op besluitvorming. Bij lacunes in de informatie over een
organisatie, valt het subject eerder terug op het imago dat hij of zij er van heeft dan
wanneer er wel voldoende over het object bekend is. Hier is sprake van als de informatie
niet aansluit bij de kennis en het vermogen van het subject (de informatie is te complex)
of als deze niet voldoet qua hoeveelheid (te veel informatie waardoor men door de bomen
het bos niet meer ziet of juist een gebrek aan informatie waardoor men geen
verantwoorde beslissing kan nemen). Verder moet iemand soms zo snel ergens over
beslissen, dat er niet genoeg tijd is om alles te onderzoeken en afwegingen te maken. Ook
dan valt men eerder terug op wat men al weet en neemt een beslissing aan de hand van
het imago (Van Holk, 1996).
Dit is tevens het geval, als mensen maar weinig betrokkenheid voelen bij het
object in kwestie (bijvoorbeeld als het maar heel weinig effect heeft op hun leven) en
daardoor geen moeite willen doen om zich nader te informeren (Van Riel, 1996, p. 101).
Voorts kan alle informatie bij elkaar tegenstrijdig zijn én kunnen bepaalde bronnen elkaar
tegen spreken, waardoor men geen zekerheid heeft over wat er nu werkelijk speelt. In al
deze gevallen is het imago dat men heeft van de organisatie nog meer van belang dan
normaal, omdat wat men besluit te doen grotendeels daar van afhangt.
2.2.3. Organisaties en imago
In dergelijke situaties zal een organisatie dus baat hebben bij een gunstig imago, wat een
extra reden vormt voor organisaties om een zo positief mogelijk beeld van zichzelf na te
streven. Organisaties proberen zelf dan ook met man en macht om het imago dat anderen
– en dan met name degenen die voor hen belangrijk zijn - van hen hebben een bepaalde
richting in te sturen. Het imago is immers dusdanig van belang dat organisaties er heel
wat voor over hebben om een gunstig imago tot stand te brengen, te behouden en het
liefst in de loop der tijd verder te versterken. Velen hebben al geworsteld met de vraag
over hoe dit nu het beste aangepakt kan worden, maar logischerwijs bestaat er geen ideaal
plan van aanpak of een gegarandeerde weg naar succes.
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Het feit dat het imago dat een subject van een organisatie heeft nooit voor de volle
honderd procent juist, betrouwbaar en in overeenstemming met de realiteit is, heeft dan
ook de nodige implicaties voor de “maakbaarheid” van imago’s door organisaties zelf.
Een organisatie zal nooit volledig het eigen imago kunnen vormgeven. Interveniërende
factoren zoals de media begeven zich tussen organisatie en subject (Cooymans & Hintzen,
2000, p.36). Deze sturen het imago een bepaalde richting in wat soms voordelig kan
uitpakken voor organisaties, maar in sommige gevallen ook heel ongunstig zoals we
zullen zien in § 3.1 en 3.2.
Uiteindelijk ontstaat er door alle verschillende vormen van communicatie door en
over de organisatie een imago dat al dan niet op waarheid mag berusten – en dat al dan
niet overeen komt met datgene wat de organisatie van tevoren voor ogen had. Daar komt
bij, dat het imago van een bedrijf meestal vrij statisch en onveranderlijk is gedurende
lange periodes, wat het nog moeilijker maakt voor organisaties om het imago te
beïnvloeden (Schoonman, 1995, p.34+57).
Desondanks zijn er bepaalde elementen van de organisatie zelf aan te merken, die
cruciaal kunnen zijn bij de imagovorming. Met name de houding waarmee de
medewerkers van de organisatie zich opstellen ten opzichte van de externe
belanghebbenden die zich een beeld van de organisatie vormen, is van doorslaggevend
belang (Birgkit & Stadler, 1986, in Van Riel, 2001). Als een medewerker zich
bijvoorbeeld denigrerend uitlaat over een bepaalde doelgroep, zal dit niet alleen bij die
groep een negatieve impact op het algemene imago van de organisatie hebben (mensen
generaliseren en zien al snel een uitspraak van één persoon als het officiële standpunt van
de gehele organisatie) maar zullen mogelijkerwijs ook andere mensen die niet direct tot
de aangesproken groep behoren hier aanstoot aan nemen vanuit identificatie, medeleven
of verontwaardiging. Mensen die zelf tot de organisatie behoren zijn kortom de meest
belangrijke factor als het gaat om het overbrengen van een perceptie van de organisatie
op andere belanghebbenden (Kennedy, 1977, in Balmer & Greyser, 2003).
Over welke andere overtuigingen en gevoelens stakeholders nog meer gebruiken
om de organisatie te beoordelen en een imago te vormen, en hoe er dan precies over de
organisatie gedacht wordt door iedere verschillende stakeholdergroep, bestaan
uiteenlopende visies. Dit komt voort uit het feit dat verschillende stakeholders voor
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zichzelf verschillende corporate images vormen, en iedere stakeholdergroep baseert dat
imago weer op andere factoren. In de Westerse wereld (in het bijzonder de Verenigde
Staten) wordt er in managementkringen vanuit gegaan dat interne en externe stakeholders
organisaties beoordelen op attributen als kwaliteitsmanagement, de kwaliteit van de
producten, doorontwikkeling en behoud van belangrijke mensen in de organisatie, de
financiële gezondheid, efficiënt gebruik van de beschikbare middelen, innovativiteit en
'last but not least' de verantwoordelijkheid van de organisatie jegens maatschappij en
milieu (Dowling, 2001, p.49).
In Oosterse landen (m.n. Japan) daarentegen wordt weliswaar eveneens de nadruk
gelegd op de kwaliteit van de producten en diensten en de financiële gezondheid van het
bedrijf, maar daarnaast ook op management met lange-termijnvisie, innovatief
omspringen met de behoeftes van consumenten en ten slotte de mate waarin andere
bedrijven de organisatie imiteren (wat meer gebruikelijk is en meer openlijk plaatsvindt
dan in het Westen). Verder ziet men daar ook de positie van organisaties ten opzichte van
concurrerende bedrijven als één van de factoren die het imago beïnvloeden (Dowling,
2001, p.50).

2.3. MVO, imago en leeftijd
Het imago van een organisatie verschilt niet alleen tussen stakeholdergroepen, maar ook
hierbinnen kunnen de nodige verschillen bestaan. Geen enkele groep is immers volledig
homogeen, en bestaat altijd uit meerdere subgroepen die van elkaar verschillen op
bijvoorbeeld demografische gronden of hun attitudes ten opzichte van bepaalde zaken.
Voor de relatie tussen imago en MVO is dit van belang, omdat bepaalde
achtergrondfactoren die iemand heeft een doorslaggevende rol kunnen spelen. Hierbij
valt te denken aan zaken als geslacht, de politieke ideeën die iemand erop nahoudt, et
cetera, maar volgens de wetenschappelijke literatuur is de factor leeftijd met afstand het
allerbelangrijkst. Leeftijd wordt “bij uitstek het meest onderscheidende
achtergrondkenmerk” genoemd als het gaat om de positie die men heeft ten opzichte van
maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemerschap (Van Ingen, Dagevos &
Beckers, 2004, p.148). Ook volgens Meijer & Schuyt (2005, p.442) bestaat er een
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positieve relatie tussen enerzijds leeftijd en anderzijds de houding die iemand inneemt ten
opzichte van de manier waarop een organisatie met haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid omgaat.
Het blijkt dat de attitude ten opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap
vooral wordt gevormd in de zogenoemde ‘formatieve periode’, d.w.z. het 15e tot en met
het 25e levensjaar. Wat mensen in deze periode hebben ervaren, leidt tot een bepaald
waardepatroon waar ook de houding ten opzichte van MVO op gebaseerd wordt. De
levensfase waarin iemand zich bevindt, is dus zeer bepalend. In de formatieve periode
maakt men een grote ontwikkeling door op het gebied van in hoeverre men stilstaat en
betrokkenheid voelt bij zaken als arbeidsomstandigheden van productiemedewerkers in
ontwikkelingslanden, en andere ethische kwesties die komen kijken bij ondernemerschap
vanuit het perspectief van de maatschappelijke verantwoordelijkheid.
In dit onderzoek zal nader onderzocht worden welke rol leeftijd speelt bij de
invloed op bedrijfsimago’s van de positie die subjecten innemen ten opzichte van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit met behulp van het in kaart brengen van
de ontwikkeling van mensen in de leeftijd van 15-25 jaar op dit gebied, omdat deze groep
zich middenin in de periode bevindt waarin deze attitudes volgens de literatuur tot
wasdom komen.

2.4. Samenvatting
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is aan het begin van de vorige eeuw
opgekomen onder aanvoeringen van bedrijven als Philips en Lever. Sindsdien is de mate
waarin organisaties worden afgerekend op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid,
als gevolg van diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen steeds verder
toegenomen. Bedrijven moeten naast economisch kapitaal nu ook rekening houden met
ecologisch (kortweg: hoe er met het milieu wordt omgegaan) en sociaal kapitaal (hoe er
met mensen wordt omgegaan). Daarbij kan gekozen worden voor de weg van incompany investment of community investment.
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Acteurs die kijken naar de positieve aspecten van MVO wijzen vooral op de
voordelen voor een organisatie als deze op geslaagde proactieve wijze de
maatschappelijke verantwoordelijkheid weet vorm te geven, zoals betere prestaties (in
meerdere opzichten), goodwill, aantrekkingskracht, het vormen van solidere
investeringen voor investeerders, et cetera. Maar er zijn ook auteurs die wijzen op de
risico’s die MVO met zich meebrengt, voortkomend vanuit een mogelijke discrepantie
tussen de verwachtingen die de organisatie door middel van een bepaalde wijze van
MVO bij haar stakeholders schept en in hoeverre deze daadwerkelijk worden
waargemaakt. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen opleveren.
Wat betreft imago is duidelijk geworden dat dit voor organisaties van dagelijks
belang is, op punten uiteenlopend van de strijd met concurrenten tot het aantrekken van
nieuwe werknemers. Als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek vinden
bedrijfsimago’s en de totstandkoming hiervan hun oorsprong in de jaren ’50 van de
vorige eeuw, zowel bezien vanuit het subject (“ontvanger”) van het imago als vanuit het
object (“zender”). De uiteenlopende auteurs die zich sindsdien aan dit debat hebben
gewaagd, kunnen worden onderverdeeld in de maatschappijkritische, de analytisch
georiënteerde en de utiliteitgeoriënteerde stroming.
Specifiek gekeken naar de manier waarop subjecten imago’s vormen, kan gezegd
worden dat dit een vrij onwrikbare optelsom is van persoonlijke ervaringen en informatie
van anderen opgebouwd tijdens een langere periode. Zij gebruiken dit als versimpelde
weergave van de realiteit, die hen helpt bij het omgaan met de werkelijkheid.
Omdat het voor hen van levensbelang is, proberen organisaties zelf ook het
imago een bepaalde richting op te sturen. Maar de hierboven genoemde aspecten als
versimpeling en onwrikbaarheid, alsmede stoorzenders (m.n. de media) belemmeren dit.
Wel is in dit verband gebleken, dat de manier waarop de eigen medewerkers zich over de
organisatie uitlaten het meest van belang is als je als organisatie zelf invloed wilt hebben
op het imago.
Leeftijd wordt in de literatuur het meest onderscheidende achtergrondkenmerk
genoemd, als het gaat om de positie die subjecten innemen ten opzichte van MVO door
bedrijven. Daarbij is de vorming die men doormaakt in de formatieve periode, die loopt
van het 15e-25e levensjaar, cruciaal.
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3. Methode
3.1. Aanpak
In dit onderzoek wordt specifiek de nadruk gelegd op de ‘people’-pilaar van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel hoe bedrijven in het productieproces
omgaan met de klassieke productiefactor arbeid. Hierbij wordt ernaar gekeken of
medewerkers goed behandeld worden, niet onderdrukt worden en adequaat worden
beloond voor hun werk. In hoeverre wordt het imago dat mensen hebben van een
organisatie, beïnvloed als deze zijn medewerkers slecht behandelt?
Om de vraagstukken in dit onderzoek tastbaar en meer inzichtelijk te maken voor
de respondenten, zal een bedrijf dat bij uitstek in het verleden te kampen heeft gehad met
maatschappelijke verontwaardiging omdat men het met de people-factor niet zo nauw
nam als uitgangspunt dienen. Dit bedrijf betreft Nike, een producent van uiteenlopende
sportartikelen op met name het gebied van schoeisel en kleding.
Nike kwam in de jaren ’90 van de vorige eeuw onder vuur te liggen in een door
verscheidene actiegroepen opgezette campagne met de titel “Nike - Fair Play?”. De
campagne had als doel de misstanden in de manier waarop Nike met haar
productiemedewerkers in lage-lonenlanden omging, aan de kaak te stellen. Zo verdiende
de gemiddelde fabrieksarbeider bijna niets voor het meewerken aan de productie van een
paar schoenen; het totale bedrag wat zij op een hele dag verdienden kwam nauwelijks
boven de twee dollar uit. Dit terwijl een paar vervolgens met een prijskaartje van ruim
100 dollar in Westerse winkels werd aangeboden. Nike werd door de commotie
hieromtrent gedwongen tot het opstellen van een gedragscode en het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers (SKO, 1995).
Aan de hand van deze case zal onderzocht worden wat de gevolgen kunnen zijn
voor het imago als een bedrijf zich aan de ene kant als sociaal betrokken presenteert maar
dit aan de andere kant niet waarmaakt. Een bijkomende reden om voor Nike als case te
kiezen, is omdat de uit het theoretisch kader voortgevloeide doelgroep van dit onderzoek
(mensen die zich in de formatieve periode bevinden, oftewel 15 tot 25-jarigen) precies
aansluit bij de doelgroep waar Nike zich op richt met haar marketingactiviteiten. Het
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empirisch deel van dit onderzoek wordt dan ook ingevuld aan de hand van deze case.
Meer hierover in § 3.3, eerst volgt nu een uitgebreide beschrijving van de case.

3.2. Case: Imagobeschadiging bij Nike na maatschappelijke
verontwaardiging
“A strong brand like Nike (…) consistently rates poorly on public reputation surveys because of
perceptions by many consumers that the company chooses low-labor countries in which to
produce but does too little to prevent child labor in its subcontractor’s factories.”
- Fombrun & Van Riel, 2004, p.4

3.2.1. Situatieschets
Sportattributenfabrikant Nike heeft de afgelopen twee decennia veel last gehad van
negatieve imago-effecten ingegeven door maatschappelijke verontwaardiging. Het imago
van het bedrijf heeft een flinke slag gekregen door toedoen van protestcampagnes,
opgezet door non-gouvernementele activistenorganisaties, vakbonden, religieuze
organisaties en andere maatschappelijke bewegingen. Deze waren tegen Nike in opstand
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gekomen vanwege de sweatshoppraktijken die er heersten in haar productiefaciliteiten in
ontwikkelingslanden, met name Azië en Midden-Amerika. Dit houdt in dat de
arbeidskrachten in deze fabrieken, te weinig betaald worden om van te kunnen leven,
gevaarlijk en stressvol werk moeten doen en vaak (onbetaald) moeten overwerken,
mishandeld en seksueel geïntimideerd worden door de leidinggevenden en hun
werknemersrechten (zoals het opzetten van vakbonden) ontzegd worden.
In dit geval verdienden de arbeiders 2 dollar per dag terwijl het Nike slechts 5
dollar kostte om de schoenen te maken en deze vervolgens voor prijzen uiteenlopend van
100 tot 180 dollar in de winkel kwamen te liggen. Ook het in de media breed uitgemeten
beeldmateriaal waarop midden jaren ’90 van de vorige eeuw Pakistaanse kinderen te zien
waren zijn die de Swoosh (het bekende Nike-logo) op voetballen naaien leverde veel
maatschappelijke verontwaardiging op (Van Tulder & Van der Zwart, 2003, p.191;
Gereffi, 1994 & Korzeniewicz, 1994; in Knight & Greenberg, 2002, p.541; Werner &
Weiss, 2002, p.19 & 177-181).
Na een periode van steeds heviger wordende mediapubliciteit rond Nike, dat het
voornaamste object van de anti-sweatshop protesten was geworden, moest de CEO van
het bedrijf, Phil Knight, op 12 mei 1998 toegeven aan de protesten. Op die dag kondigde
hij aan dat er nieuwe wereldwijde initiatieven zouden worden ondernomen door Nike om
de werkomstandigheden in de fabrieken en mogelijkheden voor de medewerkers te
verbeteren. Knight gaf toe dat de producten van Nike en het imago van het bedrijf
synoniem waren geworden voor slavendrijverij, gedwongen overwerk en andere
manieren van misbruik van weknemers. Nike moest wel; de aandelen van het bedrijf
waren gekelderd en de omzet- en winstverwachtingen moesten naar beneden worden
bijgesteld als gevolg van de negatieve media-aandacht.
3.2.2. Celebrity company
Waarom is juist Nike het voornaamste doelwit geworden van activisme tegen de
omstandigheden in hun productiefabrieken, terwijl die niet eens zo veel verschillen van
vergelijkbare bedrijven als Adidas en Reebok (Werner & Weiss, 2002, p.262; Van Tulder
& Van der Zwart, 2003, p.190)? Knight & Greenberg (2002, p.545) geven hier als
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verklaring voor dat het wereldwijd de grootste speler is in de sportschoenen en benodigdhedenindustrie (hoge bomen vangen veel wind), die bovendien de publieke
uitstraling heeft verworven van een beroemdheid op zichzelf. Een sterspeler onder
vergelijkbare bedrijven, die via een effectieve promotiestrategie de merknaam en het
imago had weten te verbinden aan sociaal positief gewaardeerde waarden als sportiviteit
en gezondheid, verantwoord omgaan met het milieu en vaderlandslievendheid.
In dit type industrieën hangt het economische succes af van de begin- en
eindfasen in het productieproces, om precies te zijn bij enerzijds het concept en ontwerp
en de styling van het product (beginfase) en anderzijds de marketing, promotie en
presentatie van het product aan de consument, en de relatie die het bedrijf heeft met de
klant. De tussenliggende fasen zoals de fabricatie van de onderdelen en het assembleren
van het product kunnen daarom makkelijk worden uitbesteed aan ontwikkelingslanden
waar ongeschoolde en goedkope arbeid in overvloed voor handen is. Vanwege de sterk
arbeidsintensieve productiemethoden die in deze fasen gebruikt worden, maakt men voor
de productiviteit en winstgevendheid gebruik van de intensievere werkprocedures die
typerend zijn voor extreme uitwassen van het Taylorisme (Knight & Greenberg, 2002,
p.546).
3.2.3. Geïntegreerd imago
We zien bij dit type goederen dus een discrepantie tussen consumptie en productie, vanuit
zowel geografisch als economisch oogpunt. De kosten van de productiearbeiders
bedragen maar een fractie van wat consumenten uiteindelijk moeten betalen voor het
product. Zelfs de kosten van promotie, ontwerp en styling zijn hoger dan de
productiekosten. Het merk en welbekende "Swoosh"-logo zijn het belangrijkst. Nike wil
dat deze bij mensen associaties oproepen met de rechten, behoeftes en aspiraties van
mensen die sociaal achtergesteld of buitengesloten worden, zoals zwarte mensen,
vrouwen en gehandicapten. In het promotionele vertoog van Nike staan het emanciperen
en versterken van deze groepen door middel van sport, gezondheid en fysieke activiteiten
centraal (Knight & Greenberg, 2002, p.547; Werner & Weiss, 2002, p. 36).
Het is dus Nike's doel om commercie en maatschappelijke verantwoordelijkheid
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te integreren. Via het verstrekken van sportbeurzen en het sponsoren van
sportevenementen, worden zowel de producten van het bedrijf als het maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap van de organisatie tentoongespreid (Madrigal, 2001).
Nike wil de scheidslijn tussen de commerciële en niet-commerciële activiteiten van het
bedrijf zo vaag mogelijk houden in de publieke perceptie. Door gebruik te maken van
sporters als beroemdheid in reclames, zoals basketballer Michael Jordan en golfer Tiger
Woods, presenteert Nike zichzelf als een maatschappelijk betrokken speler op de markt,
die naast de eigen producten ook sport in het algemeen promoot als oplossing voor
maatschappelijke problemen. Het credo is dat sport verbroedert en bruggen slaat tussen
arm en rijk, zwart en blank, enzovoort.
De meest recente uitbreiding van deze sportbeurzen en -sponsoringstrategie ligt in
het steunen van sportmogelijkheden en aanstormende atleten in ontwikkelingslanden. En
dan met name in Azië, waar een groot deel van de productiecapaciteit van het bedrijf is
gevestigd én waarop veel van de kritiek op en activisme tegen de omstandigheden in de
fabrieken is gericht. Natuurlijk zit Azië op economisch gebied op dit moment erg in de
lift en is het niet gek dat het ook voor Nike een interessante afzetmarkt is. Maar uiteraard
speelt ook mee dat het goed is voor het imago, het laat zien dat het bedrijf zich tot op
bepaalde hoogte "bekeerd' heeft en op een andere manier met de middelste fasen in het
productieproces omgaat.
3.2.4. Nike onder vuur
Protestorganisaties zijn door de jaren heen steeds professioneler geworden; het zijn
geduchte tegenpartijen waar rekening mee moet worden gehouden en die zeker serieus
worden genomen (Schoonman, 1995, p.54). De activisten die ethische kritiek hebben op
de sweatshop-omstandigheden in de fabrieken van Nike (met het oog op de lonen,
arbeidsomstandigheden en werknemersrechten), vertrouwden voor hun protestacties in
sterke mate op communicatie en in het bijzonder publiciteit. Dit was voor hen het
voornaamste middel om druk uit te kunnen oefenen op Nike. Als onafhankelijke
actievoerder tegen een grote multinational lijkt het namelijk alsof je als David tegenover
Goliath staat, maar door de publieke opinie te beïnvloeden en zo de hele bevolking erbij
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te betrekken worden die rollen eerder omgedraaid. En omdat Nike juist zelf zo
afhankelijk was van publiciteit en communicatie voor het imago en commerciële succes,
werd juist hier bij uitstek een vruchtbare voedingsbodem gevonden voor de activisten om
het bedrijf langs deze weg aan te pakken.
Nike’s manier van werken, met de koppeling tussen maatschappelijke
verantwoordelijkheid en marketing, is het bedrijf al eerder duur komen te staan. In de late
jaren ’80 en begin jaren ’90 van de vorige eeuw, kwam het merk ook al terecht in een
golf van negatieve berichtgeving in de media vanwege de zogenaamde “sneaker crimes”.
Dit was een reeks van misdaden waarbij jongeren overvallen en zelfs vermoord werden
vanwege de sportschoenen - meestal hooggeprijsde Nikes - die ze aan hun voeten
droegen. Nike werd er toen van beschuldigd door haar marketing een cultuur te hebben
geschapen onder consumenten dat je koste wat kost dit soort schoenen moest hebben. De
consumentenbehoefte werd zo ver opgedreven dat de schoenen bijna een status kregen
van goud of een nieuwe Mercedes, wat sommigen er toe dreef ze zelfs van anderen te
gaan stelen of mensen te vermoorden om er maar aan te kunnen komen (Cole, 1996 &
Stabile, 2000, in Knight & Greenberg, 2002).
Hieruit blijkt eens te meer dat de strategie van Nike niet alleen een middel is voor
de totstandkoming of verbetering van een gunstig bedrijfsimago door het tonen van
maatschappelijke betrokkenheid, maar ook weer nieuwe problemen oplevert wanneer er
een discrepantie blijkt te bestaan tussen hetgeen waar Nike zegt voor te staan en de
werkelijke maatschappelijke stand van zaken. Dit sluit dus aan bij de in het theoretisch
kader genoemde standpunten dat het pretenderen van grote maatschappelijke
betrokkenheid ook grotere verwachtingen schept en daarom zelfs éxtra risico met zich
meebrengt, in plaats van per definitie goed voor het bedrijfsimago te zijn. De conclusie
hier moge dan ook duidelijk zijn: Practice what you preach.
3.2.5. Onderscheid versus “samen staan we sterk”
De voornaamste drijfveer van de anti-sweatshop pressiegroepen was dat Nike hypocriet
is in de manier waarop het aan de ene kant claimde zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid te nemen en aan de andere kant arme mensen in
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ontwikkelingslanden uitbuitte bij het productieproces van haar producten. De aanpak van
deze sociale bewegingen verschilt van die van bedrijven vanwege hun altruïstische
instelling. In plaats van zich te willen onderscheiden van de concurrentie zoals bedrijven
willen, proberen zij juist begrip en steun te krijgen en groepen samen te brengen teneinde
een zo sterk en groot mogelijk front te kunnen vormen tegen hetgeen waartegen zij
strijden.
Daarbij kunnen maatschappelijke protestbewegingen op een lossere, mobielere en
flexibelere wijze opereren dan meer bureaucratisch gestructureerde organisaties als Nike.
Het zijn meer netwerken in plaats van bedrijven die centraal aangestuurd en bestuurd
worden (Castells, 1996; in Knight & Greenberg, 2002).
3.2.6. Actie en reactie
Tevens maakte de anti-sweatshop beweging bij haar acties gebruik van de promotionele
kracht en het imago van haar tegenstander Nike, door een tegendialoog aan te gaan. Want
omdat Nike zo afhankelijk is van publiciteit voor commercieel succes, is zij ook heel
kwetsbaar voor contrapubliciteit en negatieve berichtgeving. De activisten gingen op
bezoek bij lokale, onderdrukte medewerkers van Nike in met name Azië en lieten die hun
verhaal vertellen. Omdat het een groot en bekend bedrijf als Nike betrof, kregen deze
verhalen veel aandacht in de media. Hoge bomen vangen immers veel wind. Deze
aandacht wisten ze verder aan te wakkeren door “sit ins” in Nike-winkels en het gebruik
van het internet (wat toen nog niet zo gebruikelijk was) om de standpunten verder te
verspreiden.
Bovendien kozen zij voor discussiepunten die simpel weer te geven en op zeer
effectieve en duidelijke wijze te communiceren waren, zoals de hoogte van de lonen in
Nike’s productiefaciliteiten in vergelijking met wat de hoge directeuren bij het bedrijf en
de gezichten van Nike-reclamecampagnes verdienden (Van Tulder & Van der Zwart,
2003, p.189). Zo wisten zij dus de kracht en bekendheid van het merk, juist tégen Nike te
keren. Dit staat ook wel bekend als judo politics (Beck, 2000; in Knight & Greenberg,
2002).
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Met deze strategie probeert men vertwijfeling te zaaien omtrent het imago van de
tegenstander en deze verdacht te maken in de ogen van het publiek (Habermas, 1987; in
Knight & Greenberg, 2002). De activisten argumenteerden dat Nike zelf niet deed waar
het zei voor te staan, wat het gehele imago van het bedrijf onbetrouwbaar maakte voor
andere stakeholders in de samenleving. De claims van de pressiegroeperingen kregen
daarbij extra geloofwaardigheid door middel van de door hen verzamelde verklaringen
van de lokale onderdrukte arbeiders zelf, welke aantoonden dat er inderdaad legitieme
redenen waren om vraagtekens te plaatsen bij de betrouwbaarheid en oprechtheid van
Nike’s imago.Doordat de activisten het gat hebben weten aan te tonen tussen het imago
dat Nike wil uitstralen en hoe het bedrijf in werkelijkheid met de productiemedewerkers
omgaat, hebben zij het positieve, maatschappelijk betrokken imago van het bedrijf weten
om te keren tot het negatieve imago van een sweatshop-werkgever.
De manier waarop Nike echter op deze claims reageerde, heeft de positie van het
bedrijf rond dit issue eigenlijk alleen nog maar verder verslechterd. De in twijfel
getrokken geloofwaardigheid van het imago leverde het bedrijf natuurlijk een behoorlijk
communicatieprobleem op. Maar in een tijd waarin de visie steeds meer in opmars kwam
dat corporate communicatie met publieksgroepen (PR) in toenemende mate op proactieve
wijze benaderd moet worden, was het antwoord van Nike op de kritiek van de antisweatshop bewegingen vooral reactief en defensief wat de pressiegroepen in de
gelegenheid stelde om Nike te blijven bombarderen met acties en negatieve publiciteit.
Voorts nam Nike met name in het begin de aantijgingen eigenlijk ook niet echt
serieus. Het bedrijf nam geen verantwoordelijkheid of schuld op zich voor de
gebeurtenissen, wees nogmaals op de eigen ethische standpunten en probeerde de
controverse te bagatelliseren en af te wimpelen. Ook probeerde Nike om de tactiek van
de pressiegroepen (het in twijfel trekken van de geloofwaardigheid van Nike’s imago)
weer tegen hén te gebruiken, door het bekritiseren van de activisten en hen af te
schilderen als simpelweg verkeerd geïnformeerde idealisten die niet wisten waarover ze
het hadden.
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3.2.7. Vier fasen
In het artikel Is Nike Roadrunner orWile E. Coyote? (Boje, 1999; in Knight & Greenberg,
2002) worden vier stadia geïdentificeerd die Nike’s respons op de aanval van de
pressiegroepen heeft doorgemaakt. De eerste fase loopt tot het begin van de jaren ’90 en
werd gekenmerkt door het ontwijken van de eigen verantwoordelijkheid. Dit deed Nike
door de schuld af te wentelen op de aannemers die zij in dienst hadden genomen voor het
productieproces. Tussen 1993 en 1996 verschoof de houding van het bedrijf simpelweg
naar ontkenning dat het met een structureel en omvangrijk probleem zat.
In 1996 was deze houding niet langer vol te houden en barstte de bom pas echt.
Toen kwam het sweatshop-issue namelijk weer volop op de maatschappelijke agenda, na
de ontdekking van een fabriek met sweatshop-kenmerken in de stad El Monte in
Californië en de onthulling dat supermarktketen Wal-Mart voor de productie van een
kledinglijn gebruik maakte van sweatshops. Door alle aandacht voor dit issue kwam ook
Nike in opspraak. Nike wees toen op de onafhankelijke adviesgroep die was ingesteld om
de stand van zaken in de fabrieken te controleren, maar ook deze kreeg vervolgens kritiek
in de media van deskundigen en activisten, omdat het subjectief en onzorgvuldig te werk
zou gaan en slechte onderzoeksmethodes gebruikte.
In mei 1998 brak daarom de vierde fase aan, toen Nike-topman Phil Knight in
Washington bekend maakte dat Nike nu eindelijk écht iets aan de slechte
arbeidsomstandigheden in haar productiefaciliteiten zou gaan doen. Ook is Nike
sindsdien veel opener geworden in haar communicatie rondom het sweatshop-issue, met
name op de website (Knight & Greenberg, 2002, p.561).
3.2.8. Liever liefdadigheid dan loonsverhogingen
Nike’s reactieve in plaats van proactieve houding, terughoudendheid in het reageren op
de kritiek en voortdurende vijandigheid tegen haar critici komen voort vanuit de wens
van het bedrijf om zo min mogelijk inmenging van externe partijen te hebben bij haar
functioneren (Heath, 1988; in Knight & Greenberg, 2002). Het gaat er dus om zo
autonoom mogelijk te kunnen opereren als bedrijf in een omgeving met een veelheid aan
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stakeholders die allemaal andere belangen hebben.
Een voorbeeld waarbij dit bij uitstek is terug te zien, is de terughoudendheid van
Nike in het bespreekbaar maken van de arbeiderslonen in haar fabrieken. Ondanks dat die
maar een relatief klein deel vormden van de totale productiekosten, zag Nike het
bespreekbaar maken hiervan als een aantasting van de eigen autonomie op de
arbeidsmarkt.
In plaats daarvan onderving Nike de kritiek op dit onderdeel liever via andere
tegemoetkomingen aan de critici, zoals het opstarten van milieuprojecten in de in
opspraak geraakte gebieden en van gezondheids- en educatieve projecten in Derde
Wereldlanden, en door het verschaffen van leningen aan lokale beginnende ondernemers.
Voor Nike is dit natuurlijk ook weer een manier om volledig volgens hun eigen traditie
het imago weer wat op te krikken. Nike kan zo immers het merk en bedrijfsimago op
goed zichtbare en duurzame wijze verbinden aan deze initiatieven.
3.2.9. Blijvende gevolgen
Ook al heeft Nike nu haar verantwoordelijkheid genomen rond de toestanden in haar
fabrieken in ontwikkelingslanden, lijkt het erop dat het imago blijvende schade heeft
opgelopen in de tijd waarin het bedrijf stadia van ontkenning en ontwijking heeft
doorgemaakt. Dit uit zich in een blijvende perceptie van onbetrouwbaarheid in de ogen
van critici en anderen die moeilijk zijn te overtuigen van de welwillendheid en inzet van
het bedrijf om iets aan de problemen te doen. Het issue gaat dus eigenlijk niet langer
alleen om de objectieve situatie in Nike’s fabrieken, maar tevens om de oprechtheid en
betrouwbaarheid van het imago van de organisatie. De problemen zijn daarmee niet
langer zuiver praktisch van aard maar liggen ook op het niveau van de corporate
communicatie. Meer hierover in hoofdstuk 4 en 5.

3.3. Empirisch onderzoek
In navolging van deze case staat Nike tevens centraal in het empirisch gedeelte van dit
onderzoek. Uitgangspunt hiervan is het uit het theoretisch kader voortgevloeide gegeven,
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dat de attitude ten opzichte van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap vooral
wordt gevormd in de zogenoemde ‘formatieve periode’. Deze loopt van het 15e tot en
met het 25e levensjaar. Wat mensen in deze periode hebben ervaren, leidt tot een bepaald
waardepatroon waar ook de houding ten opzichte van MVO op gebaseerd wordt.
De vraagstelling voor het empirische deel van dit onderzoek is dan ook hierop
afgestemd (zie onder), en de respondenten voor dit onderzoek worden gevormd door
scholieren en studenten die uiteenlopen in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar. Hiervoor
zijn in totaal 100 scholieren en studenten ondervraagd op een middelbare school en
universiteit in Amsterdam. In het kader van de spreiding in de leeftijd van 15-19 jaar
hebben een 4-vwo klas met 23 leerlingen en een 6-vwo klas met 25 leerlingen
deelgenomen. Vanuit het oogpunt van de spreiding bij de overige leeftijden zijn voorts
studenten benaderd op de universiteit. Deze liepen qua leeftijd voornamelijk uiteen van
20 tot en met 25 jaar, met een enkele 19-jarige (en ook wel enkele boven de 25 maar deze
konden logischerwijs niet deelnemen aan de enquête). Hierdoor is er onder de
respondenten een getrouwe afspiegeling ontstaan van mensen die zich in de formatieve
periode bevinden. Aan de hand van het case-bedrijf Nike is bij deze groep respondenten
onderzocht, hoe de positie van MVO bij de imagovorming over organisaties verandert in
de formatieve periode.
De empirische deelvragen voor dit onderzoek luiden als volgt:
1. Welk imago hebben 15-25 jarigen van Nike?
2. Welk imago hebben 15-25 jarigen van Nike als het specifiek gaat om
maatschappelijk verantwoord ondernemen?
3. In hoeverre is de factor leeftijd van invloed op het imago dat 15-25 jarigen van
Nike hebben?
4. In hoeverre is de factor leeftijd van invloed op het imago dat 15-25 jarigen van
Nike hebben als het aankomt op MVO?
5. In hoeverre zijn er andere achtergrondkenmerken van invloed op het imago dat
15-25 jarigen van Nike hebben?
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6. In hoeverre zijn er andere achtergrondkenmerken van invloed op het imago dat
15-25 jarigen van Nike hebben als het aankomt op MVO?
Om deze deelvragen te kunnen beantwoorden, is als onderzoeksmethode gebruik
gemaakt van het in § 2.2.2 behandelde reputatiequotiënt van Fombrun, Gardberg & Sever
(1999). In de bijlage is de RQ-vragenlijst, toegespitst op het case-bedrijf van dit
onderzoek, in zijn geheel te zien. De deelvragen die betrekking hebben op het imago van
Nike in het algemeen kunnen beantwoord worden aan de hand van de resultaten van de
vragenlijst als geheel, aangezien daarbij het algehele imago van Nike wordt gemeten.
Maar zoals in de vragenlijst valt te zien en in het theoretisch kader is besproken, is MVO
in de methode van Fombrun et al. ook één van de fronten waarop mensen een bedrijf
beoordelen. De empirische deelvragen van dit onderzoek die specifiek daarop betrekking
hebben, kunnen dan ook beantwoord worden aan de hand van de resultaten uit dit vijfde
gedeelte van de vragenlijst.
Behalve leeftijd, werd de respondenten in het kader van controlevariabelen
tenslotte ook gevraagd enkele achtergrondkenmerken aan te geven die mogelijk eveneens
van invloed kunnen zijn op de rol die MVO voor hen speelt bij het vormen van een
imago. Leeftijd is weliswaar volgens de wetenschappelijke literatuur de meest
invloedrijke factor, maar niet de enige variabele die van invloed is op de manier waarop
iemand aankijkt tegen MVO en hoe bedrijven dit vormgeven. Zaken als geslacht,
politieke voorkeur, lidmaatschap van een liefdadigheidsorganisatie en het doen van
vrijwilligerswerk zijn daarom ook opgenomen in de vragenlijst, teneinde de samenhang
hiervan met de afhankelijke variabele te kunnen meten en te toetsen welke variabele de
meeste invloed heeft. Deze kenmerken kunnen dus bij het verbinden van conclusies aan
de resultaten helpen bij het interpreteren van eventuele verschillen binnen de groepen
respondenten, en de positie die de factor leeftijd in vergelijking hiermee inneemt.
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4. Resultaten
4.1. Nike’s imago en MVO
4.1.1. Het algehele imago van Nike
In dit hoofdstuk komen de onderzoeksresultaten aan de orde die uit de RQ-enquête naar
voren zijn gekomen. Allereerst is bekeken hoe de jongeren het imago van het bedrijf
Nike in zijn totaliteit beoordelen. Dit gemiddelde reputatiequotiënt dat bij alle
respondenten uit de gehele vragenlijst is gekomen, bedraagt 3,7 met een
standaardafwijking van 0,876. Het beeld dat deze respondenten hebben van de
organisatie is daarmee over het algemeen als neutraal tot gematigd positief te
bestempelen als we de categorieën uit de RQ-vragenlijst volgen.
Dit is in meerdere opzichten opvallend. Enerzijds omdat deze groep één van de
voornaamste afzetmarkten is voor de producten van Nike en een groot deel van de
promotieactiviteiten van het bedrijf op jongeren is gericht. Toch lijken die activiteiten
afgaande op de score in deze enquête minder vruchten af te werpen dan de organisatie
misschien zou hopen; anders zouden de respondenten wel een positiever imago hebben
van Nike.
Anderzijds is het RQ dat uit deze enquête naar voren is gekomen opmerkelijk in
de zin dat Nike afgelopen december nog een respectabele 24e plaats heeft weten te
behalen in de meest recente versie van de jaarlijkse National Corporate Reputation
Survey in The Wall Street Journal2. Deze lijst werd zoals gebruikelijk aangevoerd door
corporate reputation titanen als Coca-Cola, 3M en Google, maar met de 24e positie is
Nike nog altijd geëindigd boven (toch ook zeker niet de minste) namen als Apple en
Unilever.
Het opmerkelijke verschil tussen die uitslag en de uitslag van de imago-enquête
die voor dit onderzoek is gehouden, valt mijns inziens toe te schrijven aan het feit dat in
de eerstgenoemde ook het reputatiequotiënt van andere stakeholdergroepen zoals
2

De volledige ranking is te vinden op
http://www.harrisinteractive.com/news/allnewsbydate.asp?NewsID=999.
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aandeelhouders, investeerders en financieel analisten is meegenomen, alsmede een
afspiegeling van de het complete spectrum aan consumenten. De mensen die voor dit
onderzoek zijn ondervraagd maken daar logischerwijs slechts een beperkt deel van uit, en
hun RQ-score wordt niet vermengd met die van andere stakeholdergroepen of de groep
consumenten als geheel. Het betreft hier dus puur het imago dat de ondervraagde15-25
jarige jongeren in Amsterdam van de Nike-organisatie hebben. En dit is kortom duidelijk
anders dan het imago dat het publiek van Nike als geheel van het bedrijf heeft, afgaande
op de National Corporate Reputation Survey.
Zoals beschreven in § 3.3, is de RQ-vragenlijst van Fombrun et al. onderverdeeld
in zes deelonderwerpen die tezamen het imago van een bedrijf vormen. De 3,7 die het
algehele imago van Nike in deze enquête heeft behaald, roept de vraag op hoe de
gemiddelde scores van de verschillende vragenblokken zich verhouden tot deze
totaaluitslag. Daarbij zijn we vanwege de insteek van dit onderzoek natuurlijk met name
geïnteresseerd in de score van Nike specifiek op het gebied van MVO (blok E), in
vergelijking met het geheel en de andere blokken. Allereerst zal daarom in § 4.1.2
bekeken worden hoe er door de respondenten specifiek geantwoord is over MVO, waarna
een vergelijking zal worden gemaakt met het overall imago en de verschillende
deelimago’s in § 4.1.3.
4.1.2. Het MVO-imago van Nike
In de gebruikte RQ-vragenlijst is, naast vragen over zaken als vertrouwen in de
organisatie, het management, de producten, de winstgevendheid, etc., ook een blok
opgenomen met een drietal vragen dat specifiek betrekking heeft op de manier waarop
het bedrijf al dan niet maatschappelijk verantwoord te werk gaat. Bij deze drie vragen (#
E1, E2 en E3) wordt het beeld gemeten dat de respondenten hebben van de organisatie als
het aankomt op liefdadigheid, milieuvriendelijkheid en hoe mensen behandeld worden. In
onderstaande grafieken is te zien hoe de respondenten op deze drie punten geoordeeld
hebben over Nike, door een score toe te kennen van 1 tot en met 7 voor de mate waarin
ze het met de stelling eens of oneens zijn.
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Figuur 1. Stelling: Nike steunt goede doelen.
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Aan de eerste drie staven in Figuur 1 is te zien dat ruim 2/5e deel van de respondenten
nog altijd negatief aankijkt tegen Nike als het gaat om het steunen van goede doelen, en
niet echt te spreken is over de manier waarop de organisatie aan liefdadigheid doet.
Desondanks scoort het bedrijf bij deze vraag toch nog redelijk goed, met bijna 60% van
de respondenten die de filantropische instelling van Nike als positief of in ieder geval
neutraal beoordelen. De in het theoretisch kader en case-hoofdstuk naar voren gekomen,
extern gerichte ‘community investment’-strategie in Nike’s MVO-beleid, lijkt dus
enigszins vruchten af te werpen. Zeker in vergelijking met de andere twee vragen uit het
MVO-blok van de vragenlijst, waar de resultaten duidelijk anders blijken te liggen.
Daarmee geeft men aan een stuk minder positief te zijn over de milieuvriendelijkheid en
menslievendheid van Nike.
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Figuur 2. Stelling: Nike is een bedrijf dat verantwoord omgaat met het milieu.
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Op de tweede MVO-gerichte vraag scoort Nike bijzonder slecht, met slechts 16
respondenten die het bedrijf een neutrale of enigszins positieve score geven voor de wijze
waarop er met het milieu wordt omgegaan. Zoals in de laatste twee kolommen van Figuur
2 is te zien, beoordeelt niemand (!) het bedrijf op dit vlak positief of zeer positief. Maar
liefst 84% van de respondenten is zelfs negatief tot zéér negatief over de gedachte dat
Nike verantwoord omspringt met het milieu. Het overgrote merendeel is het dus niet eens
met deze stelling, wat de nodige consequenties met zich meebrengt voor de manier
waarop men het imago van Nike als geheel ziet. Dit zal nader worden toegelicht in §
4.1.3.
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Figuur 3. Stelling: Nike houdt er hoge standaarden op na als het gaat om hoe mensen behandeld worden.
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In Figuur 3 is de derde en laatste vraag uit het MVO-blok van de vragenlijst weergegeven.
In de vijf staven in de grafiek zien we een patroon dat redelijk vergelijkbaar is met dat
van de voorgaande vraag over milieuvriendelijkheid. Wederom vulde het gros van de
respondenten een score van 1, 2, of 3 in, wat wijst op niet mee eens tot totaal niet mee
eens. Deze stelling is niet alleen de slechtst beoordeelde uit het MVO-specifieke gedeelte,
maar tevens uit de gehele vragenlijst. Op geen enkele andere vraag scoorde het bedrijf
gemiddeld zo negatief als op deze.3
Deze uitslag wijst erop dat de slechte omstandigheden die Nike er op na heeft
gehouden in haar productiefaciliteiten in ontwikkelingslanden, zoals schrijnende
onderbetaling, onmenselijke werktijden, etc., bij Nederlandse jongeren van 15 tot en met
25 jaar nog steeds vers in het geheugen liggen. Het sweatshopschandaal rond Nike uit de
case blijft bij deze groep respondenten het imago dus nog altijd schade toebrengen.
Ondanks de pogingen van Phil Knight en zijn collegae bij Nike om het tij te keren en de
massa ervan te overtuigen dat men het leven gebeterd heeft, ziet het merendeel van de

3

Ter vergelijking werd vraag F3, over het concurrerend vermogen van Nike, met gemiddeld de hoogste
score het beste beoordeeld van de gehele enquête. Zie hiervoor ook Figuur 4, waarin duidelijk een geheel
andere spreiding van de antwoorden is te zien die veel meer naar de positieve scores neigt.
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respondenten van dit onderzoek het bedrijf nog altijd als een inhumane “sweatshop
employer”.
Figuur 4. Stelling: Nike heeft de neiging om het beter te doen dan haar concurrenten.
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4.1.3. De positie van MVO en de overige deelimago’s in het imago van Nike
Als we de resultaten uit de cluster van vragen die specifiek betrekking hebben op
maatschappelijk verantwoord ondernemen (E) vergelijken met de gehele enquête, valt
een aantal zaken op. Het blijkt namelijk dat het MVO-blok niet alleen slecht scoort in
vergelijking met de vijf andere groepen, maar het gemiddelde van het totaal zelfs ernstig
naar beneden trekt. Zoals al vermeld in § 4.1.1 scoort het imago van Nike in het
algemeen een ruime 3,7, maar het gemiddelde van het MVO-gedeelte zit daar met een
krappe 2,7 (met een standaarddeviatie van 1,305) ruim een gehele punt onder.
Daar komt bij dat het MVO-gemiddelde ook nog eens het laagste is van alle
afzonderlijke vragenclusters, en daarmee de voornaamste boosdoener is bij het magere
overall imago dat 15-25 jarige jongeren hebben van Nike. Cluster A en D scoren ter
vergelijking gemiddeld een ruime 3,5 (met een standaarddeviatie van respectievelijk
1,008 en 0,987). Zij hebben dus weliswaar net als blok E (MVO) een lagere gemiddelde
score dan het algehele imago, maar trekken het duidelijk minder sterk naar beneden dan
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MVO doet. Zo zit tussen de gemiddelde score van het MVO-blok en het blok dat daar
wat het gemiddelde betreft het eerst op volgt, blok A, een verschil van maar liefst 0,84.
Anders dan blok A, D en E, stijgen deelonderwerpen B, C en F qua gemiddelde
uitslag allemaal boven het overall imago van Nike uit. Blok B en C komen beide bijna op
een gemiddelde score van 4 (σ = 0,792 resp. 1,193). Het best gewaardeerde blok met
vragen uit de enquête is echter blok F, dat inhoudelijk de financiële prestaties van Nike
beslaat met stellingen over onder meer de winstgevendheid en de vooruitzichten voor
toekomstige groei. Op dit vlak waarderen de respondenten het bedrijf met gemiddeld 4,3
(σ = 1,077).
MVO is het enige gebied waarop Nike duidelijk een negatief imago heeft zoals
dat is aangegeven door deze respondenten. De overige sectoren scoren allemaal neutraal
tot gematigd positief, met cluster F dus als positieve uitschieter. MVO is daarom een
zorgenkindje te noemen bij de imagovorming over Nike zoals die naar voren is gekomen
in dit onderzoek, aangezien het het algehele imago van Nike duidelijk negatief beïnvloedt.
Waren hierover in de enquête geen specifieke vragen gesteld, dan was het allround imago
van Nike weliswaar nog altijd niet boven de aanduiding gematigd positief uitgekomen,
maar toch wel een aantal tienden hoger uitgevallen. Dit is kortom een duidelijk signaal
dat de jongeren de praktijken van het bedrijf op dit gebied afkeuren.

4.2. Invloed van leeftijd
4.2.1. Het effect van leeftijd op het imago van Nike
Eén van de uitgangspunten van de enquête was om te onderzoeken in welke mate de
achtergrondfactor leeftijd van invloed is op de resultaten. Allereerst zal bekeken worden
in hoeverre de enquête als geheel beïnvloed wordt door de factor leeftijd, dus hoe het
algehele imago dat iemand van Nike heeft zich ontwikkelt naarmate men ouder wordt.
Om deze relatie te achterhalen, is het om te beginnen van belang om vast te stellen
op welke meetniveaus de afhankelijke en onafhankelijke variabele zich bevinden. De
onafhankelijke variabele leeftijd ligt logischerwijs op rationiveau. De afhankelijke
variabele, het imago van Nike, bevindt zich op ordinaal niveau. Dit aangezien de RQ-
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methode van Fombrun et al. gebruik maakt van een schaal waarop de respondenten door
een score van 1 tot en met 7 toe te kennen, kunnen aangeven in hoeverre ze met de
diverse stellingen eens of oneens zijn. Aangezien het hier een 7-punts Likertschaal betreft
blijft het niveau beperkt tot ordinaal, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 11-punts
Thurstoneschalen welke wel aangemerkt kunnen worden als intervalniveau (Wimmer &
Dominick, 2000, p.55).
Om de samenhang tussen leeftijd (ratio) en het imago dat men van Nike heeft
(ordinaal) te bepalen is dan ook een variantie-analyse uitgevoerd met als bijbehorende
associatiemaat eta². Uit de variantie-analyse komt naar voren dat leeftijdsverschillen
inderdaad enige invloed hebben op het imago dat 15-25 jarige jongeren hebben van Nike.
De eta² bedraagt 0,201, met p < 0,05 wat aangeeft dat de geconstateerde samenhang
statistisch significant is en niet op toeval kan berusten.
Er is dus sprake van een positief verband. Dit geeft aan dat oudere mensen
positiever over Nike denken dan jongere mensen. Mogelijkerwijs is dit het geval omdat
zij positievere ervaringen hebben met Nike, of vanwege andere oorzaken waardoor zij
daadwerkelijk positiever aankijken tegen het bedrijf. Een ouder iemand zal over het
algemeen door de jaren heen ook meer meegekregen hebben van welke productlijnen e.d.
elkaar al hebben opgevolgd bij Nike, en dus een uitgebreider c.q. positiever beeld hebben
van zaken als de innovativiteit van het bedrijf (vraag B2).
Een verklaring voor deze sterke relatie zou ook deels kunnen schuilen in de aard
van de RQ-vragenlijst van Fombrun et al. Een groot deel van de vragen betreft namelijk
zaken waar een 15-jarige zich minder snel mee bezig zal houden in het dagelijks leven
dan een 25-jarige. Hierbij valt te denken aan kwesties als de winsthistorie van het bedrijf
(vraag F1), het management (D1) of de toekomstige groeivooruitzichten (F4). Een oudere
jongere zal zich misschien meer interesseren voor dit soort zaken c.q. er meer zicht op
hebben vanuit het Journaal, (de financiële bijlage van) de krant of andere bronnen. Het
sweatshopschandaal rond Nike werd in het nieuws logischerwijs groter uitgemeten dan
het alledaagse nieuws over het bedrijf, en werd bijvoorbeeld ook behandeld op de
algemene pagina’s van de krant in plaats van enkel in het financiële katern. Daardoor is
dit beeld waarschijnlijk beter blijven hangen bij (m.n. de wat jongere) respondenten, en
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naderhand ook minder bijgesteld aan de hand van de status quo. Meer over deze kwesties
in het hoofdstuk Discussie en Aanbevelingen.
Tot zover wat betreft de relatie tussen leeftijd en het algehele imago van Nike. In
de volgende paragraaf zal dieper worden ingegaan op de invloed van leeftijd op het
oordeel van de respondenten over Nike als het specifiek gaat om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid.
4.2.2. Het effect van leeftijd op het MVO-imago van Nike
Na de analyse van de gehele enquête en de onafhankelijke variabele leeftijd is er ook een
variantie-analyse uitgevoerd voor het MVO-blok uit de vragenlijst en leeftijd. Als we
naar de samenhang kijken tussen deze variabelen, zien we een enigszins vergelijkbare
tendens als die in § 4.1.3.
Zoals in onderstaande tabel valt te zien, blijkt er met een eta² van 0,141 inderdaad
een positieve relatie te bestaan tussen leeftijd en de beoordeling die men aan Nike toekent
als het op MVO aankomt. Maar deze relatie blijkt tevens de minst sterke te zijn in
vergelijking met de andere subgroepen uit de vragenlijst (zoals emotionele
aantrekkingskracht en hoe de organisatie er financieel voor staat) alsmede de enquête als
geheel. De relatie tussen het MVO-blok en de factor leeftijd is lang niet zo sterk als die
tussen leeftijd en bijvoorbeeld blok D.
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Tabel 1. Samenhang met de variabele leeftijd

Afhankelijke
variabele

Eta²

Significantie
(p < 0,05)

Totale enquête

0,201

0,000

Blok A

0,188

0,000

Blok B

0,149

0,000

Blok C

0,248

0,000

Blok D

0,279

0,000

Blok E (MVO)

0,141

0,000

Blok F

0,210

0,000

Deze uitkomsten geven dus aan dat de factor leeftijd meer van invloed is op alle andere
gebieden waarop imagovorming plaatsvindt, dan specifiek op het gebied van MVO.
Leeftijdsverschillen hebben kortom meer invloed op hoe 15-25 jarige jongeren aankijken
tegen zaken als de producten van Nike (blok B), visie en leiderschap binnen de
organisatie (blok C), etc., dan tegen de manier waarop het bedrijf de maatschappelijke
verantwoordelijkheid inricht en presenteert.
Deze verbanden weerleggen echter nog niet, dat leeftijd ook de minst invloedrijke
variabele is vergeleken met andere achtergrondkenmerken van de respondenten zoals
geslacht. Het kan immers zo zijn dat daar eenzelfde verhouding bestaat tussen de
verbanden die de verschillende deelgebieden en de enquête als geheel hebben met de
onafhankelijke variabele, of dat het MVO-imago daar zelfs nog minder sterk beïnvloed
wordt in vergelijking met de andere blokken en de enquête als geheel dan bij leeftijd het
geval is. Om te zien of dit waar is en hoe deze verbanden liggen, zal daarom nu de rol
van leeftijd in vergelijking met de andere achtergrondkenmerken die in de vragenlijst zijn
opgenomen geanalyseerd worden.
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4.3. Invloed van de overige kenmerken
4.3.1. Inleiding
Naast leeftijd is de respondenten ook gevraagd om nog een aantal aanvullende
achtergrondgegevens in te vullen. Deze achtergrondkenmerken zijn in de vragenlijst
opgenomen vanuit de gedachte dat deze meer inzicht kunnen bieden in de rol die leeftijd
daadwerkelijk speelt bij het imago dat iemand van een organisatie heeft als het aankomt
op MVO. Bovendien kon zo worden gecontroleerd of eventuele verschillen
daadwerkelijk te wijten zijn aan de in de wetenschappelijke literatuur voorspelde
ontwikkeling die iemand doormaakt in de formatieve periode, of dat er ook nog
interveniërende factoren zijn die een (misschien zelfs grotere) rol spelen.
De vier controlevariabelen die in de enquête zijn opgenomen zijn geslacht,
politieke voorkeur, vrijwilligerswerk en liefdadigheid. Op deze manier kon worden
bekeken, of bijvoorbeeld vrouwen andere scores geven in het MVO-blok dan mannen,
hoe dit zit bij een CDA-aanhanger versus een GroenLinks-stemmer, wat de verhoudingen
zijn tussen de jongeren die wel en niet aan vrijwilligerswerk doen, en ten slotte hoe
mensen die goede doelen steunen antwoorden op de stellingen vergeleken met degenen
die geen goede doelen steunen. Uiteraard is ook de relatie tussen deze afzonderlijke
variabelen en de gehele enquête bekeken, dus in hoeverre mensen met bepaalde
achtergrondkenmerken van elkaar verschillen als het aankomt op het algehele imago dat
zij van het bedrijf Nike hebben. Hieruit zijn de volgende resultaten naar voren gekomen.
4.3.2. Invloed van geslacht
Aangezien geslacht een dichotome variabele is, is er als methode om de samenhang met
de ordinale afhankelijke variabele (imago) te achterhalen gebruik gemaakt van
kruistabellen. Er is een aantal associatiematen dat de relatie aangeeft tussen een ordinale
variabele of dichotoom en een andere ordinale variabele of dichotoom, waaronder
Gamma, Kendall’s Tau-B en –C en Somers’ D (Sirkin, 1999). In dit geval kijken we
specifiek naar Somers’ D als associatiemaat, omdat deze in tegenstelling tot de andere
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asymmetrisch van aard is. Dit wil zeggen dat het de invloed aangeeft van een
onafhankelijke variabele op een afhankelijke, zonder ook te kijken hoe de relatie zich
andersom verhoudt. Aangezien dat in dit geval onnodig is wordt er dus niet gekeken naar
de symmetrische maten maar naar Somers’ D (Sirkin, 1999).
Tijdens het afnemen van de vragenlijsten is zo veel mogelijk gestreefd naar een
gelijke verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke respondenten.
Uiteindelijk hebben er iets meer mannen dan vrouwen deelgenomen, t.w. 53 versus 47.
Met deze wetenschap is vervolgens de relatie gemeten tussen het geslacht van de
respondenten en het algehele imago van Nike, alsmede de invloed van sekse op de
verschillende deelgebieden. Dit alles is te zien in Tabel 2.
Tabel 2. Samenhang met de variabele geslacht

Afhankelijke
variabele

Somers’ D

Significantie
(p < 0,05)

Totale enquête

0,104

0,010

Blok A

0,096

0,020

Blok B

0,147

0,001

Blok C

0,063

0,049

Blok D

0,305

0,000

Blok E (MVO)

0,056

0,229

Blok F

-0,028

0,806

Om te beginnen bij de samenhang met het overall imago van Nike, zien we dat de
bijbehorende Somers’ D een waarde heeft van 0,104 met een overschrijdingskans van
0,01. Er is hier dus sprake van een statistisch significante, positieve relatie tussen het
geslacht van de respondenten en het beeld dat zij van Nike hebben. Er moet echter ook
geconstateerd worden dat de samenhang met een waarde van ongeveer 0,1 vrij beperkt is.
Aangezien de categorie vrouw als 1 gecodeerd was en de categorie man als 0, wijst dit
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erop dat vrouwen over het algemeen een iets positiever imago hebben van het bedrijf dan
mannen.
Bij de verschillende deelgebieden van de vragenlijst zijn er zowel enkele
krachtige als zwakkere verbanden vaststellen vastgesteld. Uitspringers zijn de secties B
en met name D, met (significante) relaties met de variabele geslacht ter hoogte van
respectievelijk 0,147 en 0,305. Deze vragenclusters worden dus in relatief sterke mate
beïnvloed door de sekse van de respondent, waarbij vrouwen een veel gunstiger beeld
hebben dan mannen over bijvoorbeeld de werknemers van Nike (vraag D3).
Tussen de variabele geslacht en het MVO-imago bestaat met een waarde van
0,056 een verwaarloosbare samenhang. Zowel mannen als vrouwen denken hier vrijwel
hetzelfde over. Ook bij blok C bestaat er een zeer miniem positief verband. De relatie die
is vastgesteld bij blok E, is in tegenstelling tot die bij blok C echter niet statistisch
significant. Dit is ook niet het geval bij het verband dat in deze steekproef bestaat tussen
geslacht en de cluster F. Blok F is wel het enige waarbij Somers’ D negatief is. Hier is
dus sprake van een negatieve relatie, waarbij de mannen (iets) positiever tegen de zaken
aankijken dan de vrouwen. Maar doordat p > 0,05 is niet met voldoende zekerheid uit te
sluiten dat deze uitslag op toeval berust.
4.3.3. Invloed van politieke voorkeur
Zaken als politieke partijen liggen normaalgesproken op nominaal meetniveau. In deze
enquête is er echter een rangorde in de variabele politieke voorkeur aangebracht, door de
zes voornaamste politieke partijen die Nederland rijk is (VVD, CDA, D’66, Partij van de
Arbeid, GroenLinks, SP) op een 6-puntsschaal te ordenen van de meest
rechtsgeoriënteerde naar meest linksgeoriënteerd. Hierdoor kan deze variabele als
ordinaal worden gezien (Sirkin, 1999).
Ook was er een zevende categorie voor alle overige kleinere partijen. De
respondenten die voor deze optie hebben gekozen zijn voorafgaand aan de berekeningen
logischerwijs als missing gedefinieerd, aangezien deze categorie vertroebeling zou op
kunnen leveren bij het meten van de relatie tussen het imago van Nike en in dit geval de
mate waarin iemand naar de linkse kant van het politieke spectrum neigt. In deze
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categorie kan immers gestemd zijn op zowel rechtse als linkse kleinere partijen (of als de
respondent geen voorkeur heeft).
Alvorens we gaan kijken naar de invloed van deze variabele op het imago van
Nike en de verschillende deelimago’s, volgen nu eerst een aantal algemene opmerkingen
wat betreft de politieke verdeling bij de jongeren die hebben deelgenomen aan dit
onderzoek. Deze is te zien in Figuur 5.
Figuur 5. Politieke voorkeur van de respondenten

De scores van de partijen zijn goeddeels in overeenstemming met wat men van
deze demografische groep zou kunnen verwachten. De populairste partij onder deze
(hoogopgeleide) jongeren is de VVD, en het CDA heeft bij de respondenten de minste
voorkeur van de zes voornaamste Nederlandse politieke partijen.
Verder valt op dat gemiddeld drie op de tien respondenten kiezen voor de optie
“anders”. Een mogelijke verklaring hiervoor is het feit dat er binnen deze groep jonge
mensen logischerwijs ook een aantal respondenten is die nog geen stemrecht hebben of
zich om andere redenen nog niet echt verdiept hebben in welke partij hun voorkeur heeft,
en daarom kiezen voor de optie “anders” c.q. weet niet/geen voorkeur.
Dan nu wat betreft de samenhang. De specifieke invloed die de politieke voorkeur van de
respondenten heeft op het imago van Nike, is weergegeven in onderstaande tabel.
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Tabel 3. Samenhang met de variabele politieke voorkeur

Afhankelijke
variabele

Somers’ D

Significantie
(p < 0,05)

Totale enquête

-0,117

0,000

Blok A

-0,019

0,146

Blok B

-0,095

0,000

Blok C

-0,166

0,000

Blok D

-0,183

0,000

Blok E (MVO)

-0,080

0,030

Blok F

-0,025

0,363

Het eerste dat opvalt is dat alle samenhang deze keer negatief is. Aangezien de variabele
politieke voorkeur zoals eerder vermeld is geordend van minst links (of “meest rechts”)
tot meest links (of “minst rechts”), houdt dit in dat hoe linkser iemand is, hoe minder
positief het imago is dat hij of zij van Nike heeft. Rechtsgeoriënteerde mensen zullen dus
eerder een gunstig imago hebben van het bedrijf. Tevens is het overgrote merendeel van
de relaties significant. Bij blok A en F wordt de overschrijdingskans van 0,05 echter
overschreden, dus deze clusters zijn niet significant.
De meest noemenswaardige verbanden voor wat betreft de variabele politieke
voorkeur zijn geconstateerd bij blok C en D, met respectieve waardes van -0,166 en 0,183. Deze blokken worden dus relatief het sterkst beïnvloed door de positie in het
politieke spectrum die de respondent aanhangt. Ook het MVO-imago ondervindt invloed
van politieke voorkeur, maar met een Somer’s D van -0,080 is deze wel minder sterk.
4.3.4. Invloed van vrijwilligerswerk
Tevens is de respondenten de vraag voorgelegd of zij aan vrijwilligerswerk doen. 27%
van de jongeren heeft hier bevestigend of geantwoord. De overige 73% van de
respondenten gaf aan dit niet te doen. Wat zijn de implicaties voor het imago van Nike

47

als iemand wel of geen vrijwilligerswerk doet? De geconstateerde relaties tussen deze
variabelen zijn terug te vinden in Tabel 4.
Tabel 4. Samenhang met de variabele vrijwilligerswerk

Afhankelijke
variabele

Somers’ D

Significantie
(p < 0,05)

Totale enquête

0,042

0,009

Blok A

0,109

0,005

Blok B

0,028

0,105

Blok C

0,112

0,001

Blok D

0,031

0,171

Blok E (MVO)

0,014

0,259

Blok F

0,143

0,000

De respondenten konden bij deze vraag kiezen tussen twee antwoorden, t.w. het wel of
niet doen van vrijwilligerswerk. Het betreft hier dus een dichotomie, en vanwege de
combinatie met de ordinale afhankelijke variabele imago kijken we daarom opnieuw naar
de waarde van Somers’ D. Het antwoord ‘wel’ is daarbij gecodeerd als 1 en het antwoord
‘niet’ als 0. Een positief Somers’ D geeft dus ook daadwerkelijk aan dat het doen van
vrijwilligerswerk een positief verband heeft met het (deel)imago van Nike, en bij negatief
geldt dat idem dito.
De verbanden blijken in dit geval allemaal positief te zijn. Meer dan de helft van
de relaties is echter niet significant, waaronder die met deelimago A, B en D. Ook de
samenhang tussen vrijwilligerswerk en de manier waarop jongeren tegen Nike aankijken
als het specifiek aankomt op MVO, blijkt niet significant te zijn. Van de verbanden die
wel significant zijn, zijn die met blok C en blok F gematigd krachtig te noemen. De
relatie met het algehele imago van Nike is gering.
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Over het algemeen is het al dan niet doen van vrijwilligerswerk in vergelijking
met de andere achtergrondvariabelen in dit onderzoek dus niet de meest doorslaggevende
factor gebleken. Meer hierover in hoofdstuk 5.
4.3.5. Invloed van het steunen van goede doelen
Een kleine veertig procent van de respondenten heeft bij de achtergrondvragen
aangegeven goede doelen te steunen. Het merendeel van de jongeren doet dit dus niet. In
deze paragraaf zal besproken worden in hoeverre er een verband bestaat tussen deze
variabele en het imago van Nike, specifiek met het oog op MVO.
Net als bij de variabelen geslacht en vrijwilligerswerk betreft het hier een
dichotoom (niet/wel), vandaar dat we wederom kijken naar Somers’ D als de relevante
associatiemaat. In tabel 5 zijn de relaties met hun significantieniveau voor de
verschillende blokken te zien.
Tabel 5. Samenhang met de variabele liefdadigheid

Afhankelijke
variabele

Somers’ D

Significantie
(p < 0,05)

Totale enquête

-0,176

0,008

Blok A

-0,187

0,034

Blok B

-0,055

0,165

Blok C

-0,088

0,159

Blok D

-0,066

0,201

Blok E (MVO)

-0,429

0,000

Blok F

0,044

0,176

Het valt op dat het merendeel van de relaties negatief is, met uitzondering van blok F. Dit
impliceert dat hoe beter het imago dat iemand van Nike of één van de subonderdelen
heeft, hoe minder waarschijnlijk het is dat men ook goede doelen steunt. Bij de totale
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enquête, blok A en in het bijzonder het MVO-imago betreft dit noemenswaardige relaties.
De Somers’ D waarden zijn met respectievelijk -0,176, -0,187 en -0,429 immers niet
gering. Mensen die goede doelen steunen zijn dus minder snel geneigd hier goede scores
aan toe te kennen. Op de overige gebieden (blok B, C, D en F) zijn de verbanden echter
slechts op summiere basis gestoeld, aangezien dit allemaal relaties zijn die dicht bij nul
liggen. Bovendien komt bij deze specifieke uitslagen naar voren dat zij helaas niet
significant zijn. Ze bestaan weliswaar in deze steekproef, maar het is niet te garanderen
dat dit niet op toeval berust. Bij de relatie met het algehele imago is dat wel het geval,
alsmede bij de subgedeeltes A en E. Ook de samenhang tussen liefdadigheid en het
MVO-imago is dus statistisch significant.
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5. Conclusie
5.1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Wat wordt er verstaan onder maatschappelijk verantwoord ondernemen?
- Welke kansen en bedreigingen brengt MVO met zich mee voor een organisatie?
Met de opkomst van multinationale organisaties en wereldwijde informatiemedia is
maatschappelijk verantwoord ondernemen voor bedrijven een steeds belangrijker punt
van aandacht geworden. Het gaat er hierbij om de juiste balans te vinden tussen de drie
pilaren profit (het genereren van winst), planet (hoe er met het milieu wordt omgegaan)
en people (hoe er met mensen wordt omgegaan). Hierbij kunnen twee paden worden
gekozen: in-company investment (waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid, bedrijfsethiek,
personeelsbeleid, eerlijkheid, leveranciersselectie, inkoopbeleid en milieuvriendelijkheid)
en community investment (waarbij bedrijfsactiviteiten komen kijken als sponsoring,
meewerken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, en inzet voor
behoeftige doelgroepen zoals minderheden).
De meeste auteurs gaan vooral uit van de kansen die MVO een organisatie biedt,
en hameren erop hoe goed het is voor de concurrentiepositie en algehele gezondheid van
het bedrijf om maatschappelijk verantwoord te werk te gaan. Er klinken echter ook
geluiden die wijzen op de bedreigingen die MVO met zich mee brengt en aangeven dat
een bedrijf dat zich maatschappelijk verantwoord presenteert, ook een groter risico op
zich neemt omdat de gespannen verwachtingen wel moeten worden waargemaakt.
5.2. Imagovorming
- Hoe en op basis van welke criteria vormen subjecten imago’s?
- In hoeverre kan een organisatie het eigen imago beïnvloeden?
Bij de bestudering van imagovorming wordt een onderscheid gemaakt tussen het object
van een imago en het subject. Organisaties hechten als object veel waarde aan het imago
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dat hun subjecten, zoals consumenten, analisten en investeerders, van hen hebben. Een
gunstig imago is goed voor zaken als de marktpositie en de betrokkenheid van de
medewerkers, terwijl een slecht imago kan leiden tot omzetverlies en andere problemen.
Het imago dat een consument van een organisatie heeft wordt opgebouwd aan de
hand van de informatie (uit de eerste hand of van horen zeggen) over de organisatie die
over een langere periode is ontvangen en opgeslagen. Subjecten gebruiken imago’s als
hulpmiddel bij het in kaart brengen van de realiteit. Bij snelle beslissingen, lage
betrokkenheid en/of onzekerheid die is veroorzaakt door tegenstrijdige informatie, valt
men sneller terug op imago’s.
Het gaat bij imago’s wel om een versimpelde weergave van de werkelijkheid, die
niet altijd volledig op waarheid hoeft te berusten en bovendien vrij onveranderlijk is.
Hierdoor zal een organisatie ook nooit volledig zélf het eigen imago kunnen vormgeven.
Ook zijn interveniërende factoren zoals de media van invloed. Wel zijn er bepaalde zaken
die een rol spelen bij imagovorming die een organisatie zelf kan beïnvloeden, met name
de manier waarop medewerkers van de organisatie zich opstellen richting de
buitenwereld.
5.3. Beïnvloeding van achtergrondfactoren
- Welke factoren beïnvloeden de rol die MVO speelt bij een imago?
Een aantal achtergrondfactoren kunnen een doorslaggevende rol spelen bij de houding
die een subject inneemt ten opzichte van MVO, wat ook bepaalde gevolgen met zich
meebrengt voor imago’s van bedrijven. Naast zaken als geslacht en politieke voorkeur
wordt leeftijd in de wetenschappelijke literatuur de voornaamste van deze factoren
genoemd. De levensfase van 15-25 jaar, ook wel de formatieve periode genoemd, is
daarbij zeer bepalend.
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5.4. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en het imago van Nike
- Welk imago hebben 15-25 jarigen van Nike?
- Welk imago hebben 15-25 jarigen van Nike als het specifiek gaat om maatschappelijk
verantwoord ondernemen?
Om de theorie over de formatieve periode te toetsen is een enquête gehouden, welke
specifiek gericht was op het bedrijf Nike. Nike is immers bij uitstek een voorbeeld van
een organisatie die imagoschade heeft geleden als gevolg van de manier waarop de
maatschappelijke verantwoordelijkheid werd ingericht. Uit deze enquête is gebleken dat
het imago van Nike nu nog altijd in sterke mate wordt benadeeld door de beoordeling die
mensen aan het bedrijf geven als het op MVO aankomt. Onder de ondervraagde jongeren
in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar heeft Nike een reputatiequotiënt van gemiddeld
3,7. Het MVO-specifieke deelimago zit daar een hele punt onder en is bovendien het
laagst van allemaal in vergelijking met de andere deelimago’s. Dit maakt het dan ook de
grootste veroorzaker van het magere overall imago van Nike bij deze groep
respondenten. Een groep die marketingtechnisch bovendien erg belangrijk is voor het
bedrijf, waardoor men met een score die maar net boven neutraal uitkomt (3,7 uit 7)
hoogstwaarschijnlijk niet echt tevreden zal zijn.
Over het vastgestelde MVO-imago van Nike kan verder geconcludeerd worden,
dat dit in overeenstemming is met het beeld van de organisatie dat in hoofdstuk 3 naar
voren is gekomen. In de RQ-methode die in dit onderzoek gebruikt is, wordt MVO
gemeten op drie fronten. Op het gebied van hoe het bedrijf mensen behandelt komt Nike
er het slechtst vanaf; de stelling over het steunen van goede doelen wordt door de
respondenten hoger gewaardeerd. De massale maatschappelijke kritiek op het bedrijf
kwam dan ook vooral voort uit de onacceptabele manier waarop werknemers behandeld
werden (onderbetaald, onbetaald overwerk, etc.). Daarnaast vertegenwoordigt het steunen
van goede doelen het ‘community investment’-spoor van maatschappelijk verantwoord
ondernemen, bij uitstek de MVO-strategie waarvan Nike zich van bediend heeft. Het is
daarom goed te verklaren dat Nike op deze kwesties ook in de ogen van de respondenten
respectievelijk slecht en goed (of in ieder geval beter) scoort.
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5.5. De rol van leeftijd en overige achtergrondkenmerken
- In hoeverre is de factor leeftijd van invloed op het imago dat 15-25 jarigen van Nike
hebben?
- In hoeverre is de factor leeftijd van invloed op het imago dat 15-25 jarigen van Nike
hebben als het aankomt op MVO?
- In hoeverre zijn er andere achtergrondkenmerken van invloed op het imago dat 15-25
jarigen van Nike hebben?
- In hoeverre zijn er andere achtergrondkenmerken van invloed op het imago dat 15-25
jarigen van Nike hebben als het aankomt op MVO?
Uit de enquête is gebleken dat het beeld dat de respondenten van Nike hebben iets
gunstiger wordt met de jaren. Er bestaat met een waarde van 0,201 een positieve relatie
tussen het imago van Nike en de leeftijd van de respondent. Ook bij het specifieke MVOimago is dit het geval, maar met een waarde van 0,141 is deze samenhang iets minder
sterk dan de algehele relatie én tevens alle andere blokken in de vragenlijst. Het MVOimago wordt dus wel beïnvloed van leeftijd, maar leeftijd beïnvloed alle andere
onderdelen nog altijd meer. Het was dus de vraag of leeftijd ook inderdaad de meest
invloedrijke factor is als het gaat om het beïnvloeden van de score van het imago (en dan
voornamelijk dat op het vlak van MVO), of dat bijvoorbeeld zaken als sekse of politieke
voorkeur leeftijd nog overtreffen in de mate waarin zij een rol spelen. Daarom is ook
voor dit soort achtergrondkenmerken onderzocht in hoeverre zij in verband staan met het
overall imago en de verschillende subimago’s van Nike.
Bij de variabele geslacht is gebleken dat er wel een relatie bestaat met het imago
van Nike en tevens met het MVO-imago van Nike, wat voor dit specifieke onderzoek het
meest van belang is van de verschillende clusters uit de vragenlijst. Deze zijn beide
echter geringer in omvang dan de invloed van leeftijd en doen daarom dus niet af aan de
gangbare these in de wetenschappelijke literatuur over leeftijd en MVO. Bovendien is de
ondervonden relatie tussen sekse en het MVO-gerichte imago niet statistisch significant,
waardoor deze sowieso niet mee kan worden genomen in deze vergelijking. Bij de eerder
genoemde relaties was wel sprake van significante resultaten.
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Ook de betreffende verbanden bij politieke voorkeur als onafhankelijke variabele
waren significant. Deze waren net als geslacht echter ook geringer dan die bij leeftijd. Bij
de variabele vrijwilligerswerk, waarbij gekeken is of het doen van vrijwilligerswerk
invloed heeft op het imago dat men van Nike heeft, was net als bij geslacht de relatie met
het algehele imago wel significant en die met het MVO-onderdeel niet. De samenhang bij
het overall imago was echter verwaarloosbaar.
Het laatste achtergrondkenmerk dat in de vragenlijst is opgenomen betrof het
steunen van goede doelen. Ook al is er wederom minder samenhang met het overall
imago dan bij leeftijd het geval is, heeft deze variabele wel als enige een krachtiger
relatie met het MVO-specifieke imago van Nike. De waarde bedraagt maar liefst -0,429
en is significant, wat impliceert dat van alle in de enquête behandelde achtergrondmerken
het steunen van goede doelen de meest bepalende factor is voor het MVO-imago. Leeftijd
volgt hier wel direct op. Bij deze conclusie dient een kanttekening geplaatst te worden in
de zin dat het steunen van goede doelen als variabele gezien kan worden in een breder
verband. Dit staat voor de maatschappelijke betrokkenheid die iemand in het algemeen
tentoonspreidt. Het steunen van goede doelen is hier een graadmeter voor. De positie die
iemand inneemt ten opzichte van de manier waarop organisaties invulling geven aan hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid hangt daar (logischerwijs) mee samen. De
invloed van sociale betrokkenheid mag dus niet over het hoofd worden gezien. Met deze
wetenschap kan gezegd worden dat in dit onderzoek is aangetoond dat leeftijd, zoals in
de literatuur wordt vermeld, van de “losstaande” achtergrondmerken inderdaad het meest
invloedrijke is in vergelijking met andere als politieke voorkeur en geslacht.
5.6. De rol van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij imagovorming
- Welke rol speelt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap bij de imagovorming
over een organisatie?
Het case-bedrijf van dit onderzoek, Nike, beseft inmiddels als geen ander dat er
behoorlijk wat haken en ogen kunnen zitten aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De imagoproblemen van het bedrijf zijn voortgekomen uit de strategie om
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het commerciële imago te verbinden met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
het bedrijf. Als Nike dit niet zo ver had doorgetrokken als nu het geval is geweest, dan
hadden zij ook niet zo’n groot gat hoeven overbruggen tussen de verwachtingen van het
publiek en wat zij hier zelf van waarmaken. Nike heeft zichzelf dus extra risico bezorgd.
Het kan ook in het voordeel van de organisatie werken, als de verwachtingen
worden waargemaakt en er goodwill gekweekt wordt waarmee een positiever imago
wordt bewerkstelligd. Maar hier heeft het duidelijk nadelige effecten gehad; in de voor
dit onderzoek gehouden enquête is eens te meer duidelijk geworden dat mensen zelfs
jaren na dato een bedrijf nog kunnen afrekenen op maatschappelijk onverantwoord
gedrag.
De resultaten sluiten aan bij de bovengenoemde veronderstelling uit het gap
model, betreffende de grotere risico’s die een organisatie loopt bij het tentoonspreiden
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nike had met haar breed uitgemeten
MVO-tactieken zoals die beschreven zijn in § 3.2 dermate hoge verwachtingen
geschapen bij het publiek, dat het bedrijf hier jaren later door in ieder geval een deel van
dat publiek, jongeren van 15-25 jaar, nog steeds op afgerekend wordt. Dit omdat ze in
hun ogen niet naar tevredenheid heeft waargemaakt wat ze ermee wilde uitstralen - zaken
als betrokkenheid bij mensen en een humane behandeling.
Het is voor bedrijven dus verstandiger om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid en het commerciële imago van het bedrijf als twee aparte zaken te
benaderen. Voor het eerste zijn namelijk de maatschappij en bezorgde burgers de
doelgroep, terwijl voor het tweede potentiële consumenten en investeerders de doelgroep
vormen. Hoewel iemand zowel in de eerste als in de tweede groep kan vallen, is dit niet
per definitie op ieder mens in de samenleving van toepassing. Voor beide groepen zijn
dus tot op zekere hoogte verschillende communicatievormen en –boodschappen vereist.
Mocht een organisatie toch een verbinding willen leggen tussen het imago op
commercieel gebied en het imago rond de sociale verantwoordelijkheid van het bedrijf,
dan vergt dit veel nadenken, betrokkenheid, inzet en planning. Als het niet goed wordt
uitgevoerd of waargemaakt, kan MVO zoals is gebleken zeer vervelende gevolgen
hebben voor het imago én voor het bedrijf in het algemeen.
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6. Discussie en aanbevelingen
In dit hoofdstuk volgen een aantal punten van discussie die naar voren zijn gekomen bij
dir onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek. Om te beginnen een aanbeveling
in het kader van de groep respondenten die voor dit onderzoek is ondervraagd. Het betreft
een groep jongeren uit de stad Amsterdam, uiteenlopend in leeftijd van 15 tot en met 25
jaar. Relatief gezien is dit een vrij specialistische groep. Om meer te weten te komen over
de ontwikkeling van de waarde die mensen aan MVO hechten in de formatieve periode
en de gevolgen hiervan voor imagovorming, zou het interessant zijn om ook te meten hoe
de constateringen uit dit onderzoek zich verhouden bij jongeren in andere regio’s en
andere landen. Ook het ondervragen van compleet andere leeftijdsgroepen (voor en na de
formatieve periode) kan als vergelijkingsmateriaal meer inzicht bieden in deze materie.
Voorts waren vanwege de beperkte omvang van de steekproef niet alle relaties die
in dit onderzoek zijn vastgesteld statistisch significant. Een uitgebreidere (aselecte)
steekproef met meer respondenten zou kunnen bijdragen aan het verhelpen van dit
probleem door de overschrijdingskans terug te brengen tot onder de grens van 0,05,
waardoor de bevindingen niet meer kunnen berusten op toeval.
Een volgend punt van discussie c.q. aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft de
kwantitatieve aard van het empirische gedeelte van dit onderzoek. Hierdoor is er
logischerwijs minder ruimte voor het achterhalen van het waarom achter de antwoorden
die de respondenten invullen. Een vervolgonderzoek van kwalitatieve aard zou meer
inzicht kunnen bieden in de beweegredenen achter het imago. Zo kan bij kwalitatief
onderzoek doorgevraagd worden wanneer een respondent bijvoorbeeld een score van 4
toekent aan de mate van milieuvriendelijkheid van een organisatie en niet een 1 of een 6.
Hetzelfde geldt voor de vraag waarom ouderen over het algemeen positiever aankijken
tegen Nike dan jongeren. Weliswaar zijn er op basis van literatuur en logisch redeneren
tot op zekere hoogte wel verklaringen te vinden voor dit soort kwesties, maar de meest
volledige en relevante verklaring blijft natuurlijk altijd nog die uit de mond van de
respondent zelf.
Tot slot een punt van aanbeveling betreffende de case waarop dit onderzoek
gebaseerd is en welke als centraal aanknopingspunt heeft gediend voor de
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onderzoeksvraagstukken en de enquête. De problemen bij Nike zijn zoals bekend
voornamelijk voortgekomen uit het met de voeten treden van de ‘people’-pilaar van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisatie was interessant als case
omdat het verscheidene relevante aanknopingspunten bevatte voor een onderzoek op dit
gebied. Het zou echter ook zeer interessant zijn om het onderzoek in dit opzicht uit de
breiden naar andere bedrijven die met dit soort kwesties te kampen hebben gehad om te
kijken hoe de verhoudingen daar liggen. Daarbij zijn uiteraard ook bedrijven als
bijvoorbeeld Shell, die in zwaar weer zijn gekomen door kwesties voortvloeiend uit de
‘planet’-pilaar van MVO, aantrekkelijk om te bestuderen. Dit is immers weer een andere
invalshoek binnen hetzelfde onderzoeksgebied. Dit soort organisaties verdient daarom
ook zeer zeker aanbeveling als verdiepingsmateriaal bij vervolgonderzoek.

58

Literatuurlijst
Balmer, J.M.T. & Greyser, S.A. (2003). Revealing the corporation. London: Routledge.
Cooymans, M.P.M. & Hintzen, E.F.M. (2000). Winst en waarden: maatschappelijk
verantwoord ondernemen als onderdeel van kwaliteit. Deventer: Samsom.
Dowling, G. (2001). Creating corporate reputations: identity, image and performance.
New York: Oxford University Press.
Fombrun, C.J., Gardberg, N.A. & Sever, J.M. (1999). The Reputation Quotient. Journal
of brand management, 7 (4).
Fombrun, C.J. & Riel, C.B.M. van (2004). Fame & fortune: how successful companies
build winning reputations. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Herremans, I.M., Akathaporn, P. & McInnes, M. (1993). An investigation of corporate
social responsibility reputation and economic performance. Accounting, organizations
and society, 18 (7-8).
Holk, S. van (1996). Crisis, wat nu? Crisisbeheersing ter voorkoming van imago-verlies.
Amsterdam: Genootschap voor Reclame.
Ingen, E. van, Dagevos, J. & Beckers, Th. (2004). Duurzaamheid in het denken en doen
van de Nederlandse bevolking. Duurzaamheid en wereldbeeld. Tilburg: Telos.
Madrigal, R. (2001). Social identity effects in a belief–attitude–intentions hierarchy:
implications for corporate sponsorship. Psychology & marketing, 18 (2).
Meijer, M.M. & Schuyt, T. (2005). Corporate social performance as a bottom line for
consumers. Business & society, 44 (4).

59

Montgomery, D.B. & Ramus, C.A. (2003). Corporate social responsibility reputation
effects on MBA job choice. Research paper series, 1805. Stanford, CA: Stanford
University.
Riel, C.B.M. van (1996). Identiteit en imago: grondslagen van corporate communication.
Schoonhoven: Academic Service.
Riel, C.B.M. van (2001). Corporate communication. Deventer: Kluwer.
Schoonman, E. (1995). Issuesmanagement: anticiperen op de publieke opinie. Alphen
aan den Rijn: Samsom.
Sirkin, R.M. (1999). Statistics for the social sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
Tabaksblat, M. (2003). Monitoring commissie corporate governance code. Gedownload
op 12 februari 2006 van commissiecorporategovernance.nl.
Tulder, R. van & Zwart, A. van der (2003). Reputaties op het spel: maatschappelijk
verantwoord ondernemen in een onderhandelingssamenleving. Utrecht: Het Spectrum.
Werner, K. & Weiss, H. (2002). Zwartboek wereldmerken. Rijswijk: Elmar.
Wimmer, R.D. & Dominick, J.R. (2000). Mass media research. Belmont, CA:
Wadsworth.
Zairi, M. (2002). The impact of social responsibility on business performance.
Managerial auditing journal, 17 (4).

60

Bijlage
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Vragen imago-onderzoek Nike
Hieronder vind je een aantal stellingen die betrekking hebben op de manier waarop jij
tegen het bedrijf Nike aan kijkt. Geef s.v.p. bij elke stelling aan in hoeverre je het er mee
eens bent door een score van 1 tot en met 7 toe te kennen, waarbij 1 staat voor helemaal
niet mee eens en 7 voor helemaal mee eens.
A1.

Ik heb een goed gevoel over Nike.
1

A2.

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Nike ziet kansen op de markt en maakt daar gebruik van.
1

D1.

4

Nike heeft een duidelijke toekomstvisie.
1

C3.

3

Nike wordt bestuurd met uitstekend leiderschap.
1

C2.

2

Bij de producten/diensten van Nike krijg je waar voor je geld.
1

C1.

7

De producten/diensten van Nike zijn van hoge kwaliteit.
1

B4.

6

Nike ontwikkelt innovatieve producten/diensten.
1

B3.

5

Ik sta achter de producten/diensten van Nike.
1

B2.

4

Ik vertrouw Nike.
1

B1.

3

Ik bewonder en respecteer Nike.
1

A3.

2

2

3

4

5

6

7

Nike wordt goed gemanaged.
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1
D2.

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Nike is een bedrijf dat verantwoord omgaat met het milieu.
1

E3.

5

Nike steunt goede doelen.
1

E2.

4

Nike lijkt mij een bedrijf dat goede werknemers heeft.
1

E1

3

Nike lijkt mij een goed bedrijf om voor te werken.
1

D3.

2

2

3

4

5

6

7

Nike houdt er hoge standaarden op na als het gaat om hoe mensen behandeld
worden.
1

F1.

5

6

7

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

Nike heeft de neiging om het beter te doen dan haar concurrenten.
1

F4.

4

Investeren in Nike lijkt mij weinig riskant.
1

F3.

3

Nike heeft een goede geschiedenis wat betreft winstgevendheid.
1

F2.

2

2

3

4

5

6

7

Nike lijkt mij een bedrijf met goede vooruitzichten voor toekomstige groei.
1

2

3

4

5

6

7

Zou je tot slot s.v.p. nog de volgende achtergrondgegevens willen invullen:
Leeftijd:

Geslacht:
man / vrouw

63

Politieke voorkeur:
VVD / CDA / D66 / PvdA / GroenLinks / SP / anders
Steun je een liefdadigheidsorganisatie (zoals Greenpeace, Amnesty, WNF, etc.):
ja / nee
Doe je wel eens vrijwilligerswerk:
ja / nee
Hartelijk bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!
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