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Het culturele landschap in Nederland is met de komst van etnische 
groepen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Zij zijn de 
afgelopen decennia succesvol geïntegreerd in het hoger onderwijs, de 
arbeidsmarkt en het etnisch ondernemerschap. Het is voor bedrijven 
commercieel interessant om op de behoeften van deze groepen in te 
spelen. In dit boek wordt de vraag beantwoord hoe bedrijven voor-
deel kunnen behalen in deze multiculturele omgeving.

Tot op heden werd in onderzoeken naar culturele diversiteit en 
concurrentievoordeel de invloed van omgevingsfactoren grotendeels 
genegeerd. In deze studie wordt die relatie tussen culturele diversiteit 
en concurrentievoordeel juist wel aan de orde gesteld. Door mid-
del van praktijkvoorbeelden binnen de bank- en verzekeringssector 
wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten leiden tot voordelen en 
welke condities daarbij gelden.  

Youssef Boutachekourt studeerde Strategisch 
Management aan de Erasmus University Rotterdam. 
Al tijdens zijn studie verrichte hij onderzoek naar 
culturele diversiteit vanuit een bedrijfswetenschap-
pelijk perspectief.  
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IInleiding 
 
 
 
 
 
1.1 Culturele diversiteit 
 
Kenmerkend voor de wereld waarin we leven is de grote verscheidenheid aan culturen. 
Terwijl men decennia terug nog op vakantie moest gaan om in contact te komen met 
‘vreemde’ culturen, ziet men deze culturen nu steeds meer in de eigen stad. Dit is 
vooral een gevolg van de migratie die na de Tweede Wereldoorlog explosief is toe-
genomen. Bevolkingsgroepen uit alle delen van de wereld zijn in groten getale gemi-
greerd naar andere, meestal welvarende landen en steden in onder andere Europa. Dit 
heeft geleid tot het ontstaan van multi-etnische steden. Deze demografische ontwikke-
ling heeft daarmee het traditionele culturele landschap, waarin er sprake was van een 
minder zichtbare culturele diversiteit, drastisch veranderd.  

In West-Europa is het traditionele onderscheid tussen (christelijk) confessionelen 
en niet-confessionelen, arbeiders- versus middenklasse en stedelingen versus platte-
landsbewoners veranderd naar een landschap waarin van oorsprong buitenlandse cul-
turen participeren, met eigen rituelen, gewoonten, waarden en normen. Deze culturen 
van westerse en niet-westerse herkomst hebben in de meeste Europese steden een 
maatschappelijke discussie aangezwengeld over de manier waarop er met die nieuwe 
context moet worden omgegaan. Het onderkennen of het (nog) ontkennen van deze 
nieuwe multiculturele realiteit gaat vaak gepaard met een zware emotionele lading. De 
verandering van het landschap brengt dan ook wisselende reacties teweeg bij de 
ontvangende culturen.  

De Nederlandse samenleving is een goed voorbeeld van de wijziging van het 
culturele landschap die na de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. De grote 
migratie vanuit met name Indonesië, Suriname, Turkije, Marokko en de Nederlandse 
Antillen heeft geleid tot het ontstaan van multiculturele steden die bestaan uit verschil-
lende culturele groepen, elk met hun eigen demografische ontwikkelingen en sociaal-
culturele dynamiek.  

Dit nieuwe landschap heeft niet alleen consequenties voor burgers, politici, wel-
zijnswerkers en wetenschappers, maar ook voor bedrijven. Enerzijds zijn er bedrijven 
die de culturele diversiteit negeren of minimaliseren, vanuit de veronderstelling dat het 
veranderende culturele landschap geen of nauwelijks invloed heeft op de eigen be-
drijfsprestaties. De visie van deze bedrijven is dat cultuurverschillen op de lange duur 
minder significant zullen worden en uiteindelijk vanzelf zullen verdwijnen. Anderzijds 
zijn er bedrijven die kansen zien op de multiculturele markt en daar op een proactieve 
wijze mee omgaan. Deze bedrijven houden onder andere rekening met cultuurver-
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schillen in het consumentengedrag en het eigen personeelsbestand.  
De diversiteit aan cultuurverschillen vormde de aanleiding tot diverse bedrijfs-

wetenschappelijke onderzoeken. Hierbij speelt de vraag of bedrijven cultureel diverse 
activiteiten moeten opzetten om concurrentievoordelen te kunnen behalen in een 
multiculturele omgeving. Sinds het begin van de jaren negentig is er bij diverse mana-
gementonderzoeken getracht een causaal verband te leggen tussen culturele diversiteit 
en concurrentievoordeel. Deze onderzoeken hebben wisselende resultaten laten zien 
(Joshi en Roh, 2009; Williams en O’Reilly, 1998; Bowers et al., 2000; Webber en 
Donahue, 2001).  

Aan de ene kant zijn er onderzoekers die aangeven dat er een causale relatie bestaat 
tussen culturele diversiteit en concurrentievoordeel. Zij stellen dat bedrijven beter 
presteren wanneer bijvoorbeeld de medewerkers cultureel heterogeen zijn (value in 
diversity: bv. Herring, 2009; Cox en Blake, 1991; Cox, 1993, 2001; Richard, 2000). 
Deze onderzoekers beweren dat diversiteit loont doordat men eerder in staat is de 
behoeften van de klanten te begrijpen en zo de kwaliteit van de aangeboden producten 
en diensten kan verbeteren. Daarnaast verrijkt diversiteit volgens deze onderzoekers de 
werkvloer en versterkt ze de teams doordat cultureel diverse medewerkers meerdere 
perspectieven bezitten en eerder oplossingen kunnen bieden. Om deze reden proberen 
steeds meer bedrijven concurrentievoordelen te behalen door cultureel heterogene 
medewerkers in dienst te nemen. 

Aan de andere kant zijn er onderzoekers die deze voordelen ter discussie stellen (bv. 
Jackson en Joshi, 2004; Mannix en Neale, 2006; Tsui et al., 1992; Skerry, 2002). 
Deze onderzoekers betogen dat diversiteit een nadelige invloed heeft op de bedrijfs-
resultaten vanwege extra risico’s met betrekking tot efficiency, conflicten, sociale 
integratie, besluitvorming en veranderingsprocessen (Stevens et al., 2008).  

Al deze onderzoekers benaderen het vraagstuk over de toegevoegde waarde van 
culturele diversiteit vanuit een inside-out-perspectief. Dit wil zeggen dat de waarde van 
culturele variatie vanuit de resources binnen het bedrijf wordt benaderd, waarbij de 
invloed van omgevingsfactoren dus grotendeels buiten beschouwing blijft. Ze geven 
daardoor onvoldoende antwoord op de vraag hoe bedrijven concurrentievoordelen 
kunnen behalen in een multiculturele omgeving. Yang en Konrad (2011) onder-
kennen deze lacune in de literatuur. Zij pleiten onder andere voor meer onderzoek 
naar het verband tussen diversiteitsmanagement en kostenreductie, en product- en 
servicedifferentiatie. Vanuit deze invalshoek kan worden aangetoond dat er daad-
werkelijk een verband is tussen culturele diversiteit en concurrentievoordeel. 

Deze onderzoekslacune is de aanleiding geweest om het vraagstuk omtrent 
culturele diversiteit en concurrentievoordeel aan te pakken. Uit de voorgaande be-
spreking van de literatuur komt immers naar voren dat het verband tussen concur-
rentievoordeel en de multiculturele omgeving nog onduidelijk is. Ook nauwelijks 
bekend is de wijze waarop bedrijven concurrentievoordelen behalen in een multi-
culturele omgeving en welke typen middelen daarbij worden ingezet. Dit onderzoek 
tracht dus antwoord te geven op de vraag of en op welke wijze bedrijven voordelen 
behalen uit hun veranderde omgeving.  
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Sinds het einde van de vorige eeuw is er een sterke toename van onderzoeken naar 
bedrijfsactiviteiten vanuit een cultuursensitief perspectief. Het integreren van culturele 
factoren in de bedrijfswetenschappen vond voor het eerst plaats bij de studies van 
Harbison en Myers (1959), Farmer en Richman (1965) en Haire et al. (1966). 
Dankzij invloedrijke studies van onder anderen Hofstede (1980), Trompenaars (1993) 
en Adler (1997) spelen onderzoeken waarin een verscheidenheid van culturen de 
aandacht krijgt tegenwoordig een steeds prominentere rol binnen het management-
onderzoek. Deze auteurs trachten methoden en technieken te ontwikkelen waarmee 
culturele diversiteit gemeten kan worden. Deze cultuursensitieve studies zijn nood-
zakelijk geweest omdat ze een betere kijk geven op de (multi)culturele context waarin 
bedrijven en managementprocessen zich ontwikkelen (Boyacigiller et al., 1996).  

De impact van cultuurverschillen op bedrijfsactiviteiten is veelal onderzocht binnen 
de disciplines van marketing en human resources. Onderzoeken binnen deze specifieke 
gebieden zijn veelal te gelimiteerd om een overkoepelende strategie te ontwikkelen en 
uit te voeren omdat het vraagstuk zich dan beperkt tot een functioneel gebied zoals 
marketing of human resources. Dit onderzoek zal gebruikmaken van onderzoeken die 
zich richten op deze functionele gebieden, maar beschouwt de culturele diversiteit 
vanuit een strategisch managementperspectief. Deze invalshoek laat toe een bedrijf 
holistisch te benaderen (Enders et al., 2009). Deze aanpak is nodig om via een 
omvattende benadering de verschillende voordelen in beeld te krijgen. 

Omdat er tot op heden nauwelijks studies te vinden zijn die het verband hebben 
onderzocht tussen culturele diversiteit en concurrentievoordeel, vult dit onderzoek 
deze lacune in de wetenschappelijke literatuur aan. De centrale vraag van deze studie 
luidt daarom als volgt:  

 
Op welke wijze behalen bedrijven concurrentievoordelen in een multiculturele 
omgeving? 
 

De factoren die van invloed zijn op het behalen van concurrentievoordelen in een 
multiculturele omgeving, in het bijzonder de multiculturele consumentenmarkt, 
komen in dit onderzoek uitgebreid aan bod. Het onderzoek biedt inzicht in de wijze 
waarop verschillende bedrijven concurrentievoordelen boeken. Elk van de gekozen 
theorieën doet uitspraken over concurrentievoordelen in de multiculturele omgeving. 
Door die theorieën (kwalitatief) te toetsen wordt ook duidelijk of en op welke wijze een 
variatie aan culturele resources leidt tot concurrentievoordeel. 
 
 

11.2 De multiculturele omgeving 
 
Zoals eerder beschreven ligt de focus in dit onderzoek op de vraag hoe bedrijven in een 
multiculturele omgeving concurrentievoordelen kunnen realiseren. Het behalen van 
deze voordelen hangt in grote mate af van de context waarin een bedrijf opereert, wat 
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zowel betrekking heeft op het bedrijf als op zijn omgeving. Een fundamentele 
veronderstelling bij het denken over strategie is dat bedrijf en omgeving niet los van 
elkaar kunnen worden gezien. Het bedrijf volgt een strategie in respons op een 
veranderende omgeving. Dit betekent dat onderzoek naar de multiculturele omgeving 
nodig is om de positie van het bedrijf te contextualiseren. Omdat deze culturele 
veranderingen deel uitmaken van de context op macroniveau en daardoor effect 
kunnen hebben op de prestaties van bedrijven, zal in deze paragraaf worden ingegaan 
op begrippen als ‘cultuur’ en ‘etniciteit’, gevolgd door een beschrijving van de sociaal-
economische ontwikkelingen in Nederland. 
 
11.2.1 De multiculturele samenleving 
 
Kroeber en Kluckhohn hebben in 1952 een overzicht gegeven van 164 definities van 
cultuur. Dit aantal maakt duidelijk dat er verwarring bestaat omtrent het concept 
cultuur. Ook bedrijfswetenschappers hebben zich gebogen over dit begrip (bv. 
Minkov, 2011; Smith et al., 2008; Hofstede, 2001, 1980; Trompenaars, 1993). Dit 
heeft niet geleid tot een eenduidige definitie. Bijna elke zichzelf respecterende onder-
zoeker hanteert zijn eigen definitie. Cultuur wordt vaak gebruikt als een container-
begrip (Wallerstein, 2000, p. 265). Alles wat ‘anders’ is, wordt geïnterpreteerd als een 
cultureel verschil. Tayeb (1994) stelt dat cultuur te fundamenteel is om door een 
strakke definitie opgelost te worden. Echter, bij alle definities over cultuur wordt het 
onderscheid benadrukt tussen groepen.  

In een multiculturele samenleving spelen etnische groepen een belangrijke rol. Bij 
onderzoek naar etniciteit wordt echter geconstateerd dat er geen eenduidige definitie 
bestaat van dat concept, of zoals de antropoloog Banks (1996, p. 10) dit aangeeft: ‘The 
term ethnicity stubbornly resists definition.’ Het concept etniciteit verwijst naar een 
sociaal-culturele identiteit die een bepaalde groep mensen verbindt. De gedachte is dat 
individuen zich met elkaar identificeren op basis van gezamenlijke factoren als 
nationaliteit, religie, taal, cultuur, geschiedenis etc. Het gemeenschappelijke ‘erfgoed’ 
vormt de etniciteit. Barth (1969) stelt dat etnische groepen ontstaan door zelfdefinitie 
én definiëring door anderen. Onder etnische minderheden verstaat hij dan ook: 
betrokkenen van minderheidsgroeperingen in de samenleving die zichzelf zien als 
‘anders’ dan hun omgeving én door anderen ook zo gezien worden. Dit onderscheid 
wordt gemaakt op basis van bepaalde gemeenschappelijke (culturele) kenmerken zoals 
taal, religie en geschiedenis. 

Bij veel etnische gemeenschappen die door migratie zijn ontstaan, bestaat er nog 
duidelijk een band met het land van herkomst. Dit leidt tot het gegeven dat er binnen 
een multiculturele samenleving sprake is van ‘transnationale’ gemeenschappen. Het 
behoren tot zowel het land waar men woont als het land waar men vandaan komt, 
versterkt de transnationale rol in de multiculturele samenleving.  

Volgens Gowricharn (2002) zal door de globaliserende ontwikkelingen op ter-
reinen als economie, politiek, media, cultuur en godsdienst naar verwachting de 
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verstrengeling tussen de transnationale samenleving en de multiculturele samenleving 
toenemen. Dankzij technologische mogelijkheden als de telefoon en het internet en de 
gestegen welvaart, die frequente ‘vakanties’ mogelijk maakt, onderhouden leden van 
etnische gemeenschappen steeds intensievere contacten met verwanten en vrienden in 
de landen van herkomst. Hierdoor gaat de wereld steeds meer op een ‘global village’ 
(McLuhan, 1967) lijken. Deze en soortgelijke ontwikkelingen zullen volgens Gowri-
charn (2002) de verwevenheid van de multiculturele samenleving met de transnationa-
le samenleving intensiveren.  

Via deze transnationale ontwikkelingen creëren mensen transnationale netwerken, 
brouwen ze interessante mengsels uit verschillende culturele bronnen, grijpen ze 
tegelijkertijd terug op hun ‘eigen’ cultuur en bevestigen ze hun ‘eigen’ etniciteit (De 
Ruijter, 2000). De relevantie van een transnationale gemeenschap hangt in grote mate 
af van de vraag in hoeverre mensen zich verbonden voelen met het land van herkomst 
en in hoeverre zij nog contact hebben met het betreffende land en/of dit nog 
(regelmatig) opzoeken. 
  
1.2.2 Sociaal-economische ontwikkelingen 
 
Net zoals de meeste West-Europese landen heeft Nederland in de tweede helft van de 
twintigste eeuw aanzienlijke demografische en sociaal-economische ontwikkelingen 
laten zien. Die maken etnische groepen aantrekkelijk voor bedrijven. Bij deze schets is 
uitsluitend gebruikgemaakt van gegevens van het Sociaal-Cultureel Planbureau. 

In 2009 wonen er circa 1,8 miljoen mensen van niet-westerse herkomst en 1,5 
miljoen allochtonen van westerse afkomst in Nederland, dat een totale populatie kent 
van 16,5 miljoen inwoners. Het aantal inwoners met een niet-westerse achtergrond is 
circa 11% van de totale populatie. Kijkend naar de absolute aantallen, vormen de 
Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders de grootste minder-
heidsgroepen in Nederland (zie Tabel 1).  
 

Tabel 1: Aantal inwoners per bevolkingsgroep in Nederland 
 
Land van herkomst Aantal inwoners op 1 december 2009 

Turkije 383.536 

Marokko 348.427 

Suriname 341.457 

De Nederlandse Antillen (incl. Aruba)  137.859 

Bron: CBS Statline (2010) 
 
Personen met als herkomstlanden China, Irak, Iran, Afghanistan en Somalië vormen 
samen 11% van de niet-westerse bevolking in Nederland. Op 1 januari 2009 telde 
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zowel de groep van Iraakse herkomst als die van Chinese herkomst circa 50.000 
personen. In globo vormen de groepen in Tabel 1 twee derde van het totale aantal 
inwoners met een niet-westerse achtergrond. Om deze reden zal in het vervolg de 
focus van dit onderzoek ook meer liggen op deze groepen. 

Turken en Marokkanen kwamen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw 
massaal als gastarbeiders naar Nederland om het tekort aan arbeidskrachten aan te 
vullen, dat vooral ontstond in de textielindustrie. Kort daarop volgde een tweede golf 
van migratie, namelijk van Turken en Marokkanen die in het kader van gezins-
hereniging in Nederland gingen wonen. Sindsdien wordt de groei van Turkse en 
Marokkaanse Nederlanders verklaard door (relatief beperkte) huwelijksmigratie en 
natuurlijke aanwas.  

De migratie onder Surinamers vond met name plaats na de onafhankelijkheid van 
Suriname in 1975. De Surinamers konden tot 1980 voor het Nederlandse staats-
burgerschap kiezen. Deze zogenoemde Toescheidingsovereenkomst liep in november 
1980 af, waarna het voor Surinamers moeilijker werd toegang tot Nederland te krijgen 
(Nicolaas en Sprangers, 2007). Vanaf dat moment moesten zij een visum hebben om 
naar Nederland te komen. Rond die tijd vestigden veel Surinamers zich in Nederland.  

De migratie vanuit de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba) vond vooral plaats 
vanaf het laatste decennium van de twintigste eeuw. Over het algemeen kwamen tot 
die tijd Antillianen naar Nederland om te studeren. Het betrof schoolgaande jeugd die 
Nederlands sprak, maar geen geld had om in de Verenigde Staten te studeren. Kort 
daarop kwamen er ook steeds meer (kansarme) Antilliaanse jongeren naar Nederland. 
Het merendeel van de jongeren die in deze periode naar Nederland trokken, was 
afkomstig van Curaçao. Vooral Antillianen tussen de 16 en 40 jaar gingen op zoek 
naar een beter bestaan in Nederland.  

Alle onderscheiden migrantengroepen zijn sterk vertegenwoordigd in West-
Nederland, en in het bijzonder in de vier grote stadsgewesten1. Deze groepen zijn 
vooral gevestigd binnen de grote steden en in mindere mate in de omliggende 
gemeenten. Tabel 10 (zie Bijlage I) maakt duidelijk dat in de vier grote steden een 
aanzienlijk deel van de populatie bestaat uit mensen die een Turkse, Marokkaanse, 
Surinaamse of (in mindere mate) Antilliaanse herkomst hebben. Verder valt op dat 
buiten de Randstad de Turks-Nederlandse gemeenschap sterk is vertegenwoordigd 
rondom Enschede, waar veel Turken hebben gewerkt in de textielindustrie.  

Momenteel bestaat nog iets meer dan de helft van deze bevolkingsgroepen uit de 
eerste generatie. Dat zijn mensen die in het land van herkomst zijn geboren. De groei 
van deze generatie is gering. De tweede generatie daarentegen is sterk in omvang 
toegenomen. De vier grote herkomstgroepen groeien voornamelijk door geboorte en 
niet of nauwelijks door migratie. Bijna de helft van de jongeren onder de 20 jaar in de 
vier grote steden behoort tot een niet-westerse herkomstgroep. In de andere grote 

1 Een stadsgewest bestaat uit een grootstedelijke agglomeratie en het omringende gebied dat 
georiënteerd is op deze agglomeratie. De huidige indeling in stadsgewesten is geïntroduceerd in 
2000 en is niet landelijk dekkend. Nederland telt 22 stadsgewesten (zie Tabel 10 in Bijlage I).
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steden is dat een vijfde en in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners minder dan 
een tiende.  

Bij de migratie van de eerste generatie Turken en Marokkanen kwamen voor-
namelijk de lager opgeleiden, onder wie analfabeten, naar Nederland. Het gemiddelde 
opleidingsniveau onder deze groepen was destijds laag en is sindsdien over het algemeen 
ook niet (aanzienlijk) verbeterd. De migranten uit deze landen worstelden ook volop 
met het beheersen van de Nederlandse taal, in tegenstelling tot de Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders, die de Nederlandse taal reeds in hun land van herkomst 
spraken.  

Bij de meeste niet-westerse herkomstgroepen2 (Turken, Marokkanen en Surinam-
ers) is er sinds 1991 sprake van een snellere stijging in het gemiddelde opleidings-
niveau dan bij autochtone Nederlanders, wat ertoe leidt dat de achterstand in het 
gemiddelde opleidingsniveau ten opzichte van autochtonen langzaam wordt inge-
lopen. Bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het aandeel zeer laag opgeleiden 
(maximaal basisonderwijs) sterk gedaald (respectievelijk van 73 naar 47% en van 86 
naar 52%). Mocht deze trend zich doorzetten, dan is bij Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders het aandeel zeer laag opgeleiden in een paar jaar tijd gehalveerd ten 
opzichte van 1991.  

Dit betekent enerzijds dat in het algemeen de migrantenkinderen een veel hoger 
opleidingsniveau hebben gerealiseerd dan de migranten. Het betekent anderzijds ook 
dat momenteel nog steeds minder dan de helft van de Turkse en Marokkaanse Neder-
landers tussen de 20 en 35 jaar die niet meer naar school gaan, en iets meer dan de 
helft van de Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders in deze leeftijdscategorie, een 
startkwalificatie3 heeft.  

De stijging van het opleidingsniveau onder de tweede generatie is duidelijk te zien 
in het hoger onderwijs. Sinds het midden van de jaren negentig is het aandeel 
studenten met een niet-westerse achtergrond er aanzienlijk gestegen. De instroom van 
studenten met een Turkse of Marokkaanse achtergrond is verdubbeld en ook bij de 
groep met een Surinaamse achtergrond is de instroom flink toegenomen. Het verschil 
in instroom met de autochtone Nederlanders is dan ook aanzienlijk afgenomen. De 
doorstroom in de beroepskolom (van vmbo naar mbo en van mbo naar hbo) heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de toegenomen hogeronderwijsdeelname van niet-
westerse groepen. Ongeveer de helft van de eerstejaars hbo-studenten met een Turkse, 
Marokkaanse of Surinaamse achtergrond komt uit het middelbaar beroepsonderwijs. 

De arbeidsmarktparticipatie onder de niet-westerse bevolkingsgroepen laat enigszins 
positieve ontwikkelingen zien. Het afgelopen decennium is het aantal werkenden van 
niet-westerse origine aanzienlijk gestegen. Midden jaren negentig lag de arbeids-
marktparticipatie onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders rond de 30%. In 2009 
is dit percentage gestegen tot respectievelijk 55 en 50%. Bij de Surinaamse en 

2 Bij Antilliaanse Nederlanders is een wisselend beeld te zien. Hier is nog het minst sprake van een 
stijging. 
3 Dit is een diploma op mbo 2-, havo- of vwo-niveau.



Exploring Cultural Diversity 

20 

Antilliaanse Nederlanders ligt dit percentage in 2009 op 62 en 57%. Desondanks blijft 
het aandeel niet-westerse migranten met een betaalde baan (van 12 uur of meer per 
week) nog achter bij de autochtone Nederlanders, die een nettoparticipatie kennen 
van 69%. Volgens Dagevos en Gijsberts (2009) is er een aantal oorzaken dat het 
verschil verklaart:  

� de hoge (jeugd)werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid van niet-westerse 
migranten en hun nakomelingen;  

� de niet-westerse bevolking telt veel jongeren4 die schoolgaand zijn;  
� de lage participatie van niet-westerse vrouwen, met uitzondering van de 

Surinaamse vrouwen, die in dezelfde mate als autochtone vrouwen een 
betaalde baan hebben; 

� een lager opleidingsniveau onder de niet-westerse migranten5 ten opzichte van 
de autochtone Nederlanders. 

 
De arbeidsmarktpositie van werkende personen uit de vier bevolkingsgroepen is het 
afgelopen decennium aanzienlijk verbeterd. Men is in de periode van 1996 tot 2008 
duidelijk opgeschoven in de beroepshiërarchie. De afhankelijkheid van de onderkant 
van de arbeidsmarkt is afgenomen. Verhoudingsgewijs is deze ontwikkeling het sterkst 
bij de personen van Turkse origine (van 74 naar 57%) en van Marokkaanse origine 
(van 66 naar 54%) en in mindere mate bij de personen van Surinaamse origine (van 
43 naar 38%) en van Antilliaanse origine (van 47 naar 38%).  

Het aantal banen op elementair niveau is in de afgelopen decennia niet 
noemenswaardig veranderd. Het aandeel autochtone werkenden in de elementaire en 
lagere beroepen is weinig afgenomen. Vanuit deze constatering kan gesteld worden dat 
er een duidelijke verschuiving is in de beroepshiërarchie bij met name de tweede 
generatie van de vier bevolkingsgroepen, die een gemiddeld hoger opleidingsniveau 
geniet. 

In dezelfde periode van 1996 tot 2008 is er vanuit de tweede generatie een aan-
zienlijke toename van het aantal personen met een niet-westerse achtergrond die werk-
zaam zijn op hoger (wetenschappelijk) niveau. Deze stijging is met name te zien onder 
de Antilliaanse Nederlanders (van 11 naar 34%), gevolgd door de Marokkaanse 
Nederlanders (van 7 naar 23%), Turkse Nederlanders (van 10 naar 20%) en Suri-
naamse Nederlanders (van 21 naar 27%). De autochtone Nederlanders laten ook een 
stijging zien, namelijk van 27 naar 32%. 

Naast de verbeterde arbeidsmarktparticipatie is ook het etnisch ondernemerschap 
sterk gegroeid. In 2008 waren er in Nederland circa 70.000 ondernemers van niet-
westerse afkomst. In de afgelopen tien jaar is het aantal migrantenondernemers met 
ruim 40.000 toegenomen, een stijging van 136% (zie Tabel 11 in Bijlage I). Van de 

4 In de categorie jongeren is de gemiddelde leeftijd van niet-westerse jongeren lager dan die van 
autochtone Nederlanders. 
5 Met uitzondering van de tweede generatie Antilliaanse Nederlanders, die een erg hoge nettopartici-
patie laat zien.
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niet-westerse migrantengroepen zijn de meeste ondernemers het afgelopen decennium 
in absolute aantallen van Turkse origine. Verhoudingsgewijs evenaren zij het 
percentage van de autochtone Nederlanders. Onder de Surinaamse, Marokkaanse en 
Antilliaanse Nederlanders is het percentage ondernemers respectievelijk 4,7, 4 en 
3,5%. Geconstateerd wordt dat de vier grote migrantengroepen een aanzienlijke groei 
laten zien van het aantal ondernemers, in absolute en relatieve aantallen. Deze 
toename is veel sterker dan onder autochtone Nederlanders, bij wie het aantal 
ondernemers met 32% is toegenomen.  

Volgens Dagevos en Gijsberts (2009) is het traditionele beeld dat etnische 
ondernemers sterk vertegenwoordigd zijn in de winkels (detailhandel) en de horeca 
(restaurants, theehuizen) niet meer juist. Het aandeel niet-westerse ondernemers in de 
groothandel en horeca is het afgelopen decennium afgenomen en het aandeel niet-
westerse ondernemers in de bouw en diverse andere dienstverlenende branches 
(vervoer, advies, persoonlijke diensten) is gestegen. Door deze ontwikkelingen zijn de 
bedrijven van migranten en autochtonen steeds meer op elkaar gaan lijken qua verde-
ling over de branches.  

Vanuit de constatering van een toename van hoger opgeleiden, een verbeterde 
arbeidsmarktpositie en een stijging van etnisch ondernemerschap kan de conclusie 
worden getrokken dat er in Nederland onder de migrantengroepen een duidelijke 
middenklasse is ontstaan (Dagevos en Gijsberts, 2005; Dagevos et al., 2006).  
 
 
1.3 Het bank- en verzekeringswezen  
 
In dit onderzoek is gekozen om de focus te leggen op bedrijven die opereren binnen 
het bank- en verzekeringswezen. De reden hiervoor is dat het afgelopen decennium 
culturele diversiteit binnen deze sector een steeds belangrijkere rol heeft gespeeld. 
Diverse grootbanken, verzekeringsmaatschappijen en (voornamelijk Turkse) assu-
rantiekantoren hebben het afgelopen decennium bedrijfsactiviteiten ondernomen om 
concurrentievoordelen te behalen in de Nederlandse multiculturele markt. Door de 
focus te beperken tot deze sector kunnen bedrijven gemakkelijker met elkaar 
vergeleken worden, omdat de context van het economische en culturele landschap 
dezelfde is. 
 
1.3.1 De Nederlandse markt 
 
Historisch gezien richtten bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen zich in de 
Nederlandse markt tot in de jaren zestig voornamelijk op hun eigen activiteiten. Zo 
focusten de spaarbanken zich op het spaargeld, de Postcheque- en Girodienst op het 
betalingsverkeer, de handelsbanken op de grote bedrijven, de Middenstandsbank op 
delen van het midden- en kleinbedrijf en de coöperatieve banken op de particulieren 
en het kleinere bedrijfsleven buiten de grote steden (Keuning, 1999). Daarnaast 
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concentreerden enkele gespecialiseerde instellingen zich op private banking (zeer 
vermogende particulieren) of op overheidsinstellingen, bijvoorbeeld de Bank 
Nederlandse Gemeenten en de Nationale Waterschapsbank.  

In de loop der jaren is een zekere mate van branchevervaging opgetreden, waarbij 
banken en verzekeringsmaatschappijen zich steeds meer op elkaars terrein zijn gaan 
begeven. Sinds de jaren negentig zijn de wettelijke grenzen tussen de bancaire sector 
en het verzekeringswezen doorbroken. Dit heeft ertoe geleid dat veel verschillende 
typen financiële instellingen zijn ondergebracht in grote conglomeraten die een 
dominante positie hebben verworven in de Nederlandse financiële sector (Keuning, 
1999). Zowel particulieren als bedrijven kunnen sindsdien bij eenzelfde instelling 
bankieren, verzekeren en beleggen.  

Desondanks zijn de oorspronkelijke specialisaties tot op de dag van vandaag terug 
te vinden in de marktaandelen van de huidige spelers. In 2010 is het aantal banken 
dat actief is in Nederland circa 55. De vier grootste financiële conglomeraten – ABN 
AMRO, ING, Rabobank, Fortis en SNS Reaal – hebben gemeten in balanstotaal 
gezamenlijk een marktaandeel van ruim 80% (Boonstra en Groeneveld, 2006). Het 
Nederlandse bankwezen heeft hiermee in internationaal perspectief een hoge 
concentratiegraad. Net als bij de banken geldt ook bij verzekeringsmaatschappijen dat 
een beperkt aantal bedrijven een groot marktaandeel heeft. Bij levensverzekeringen 
zijn ING Groep, Aegon en Achmea Groep de grootste bedrijven. Samen hebben zij 
een marktaandeel van circa 50%. De markt van schadeverzekeringen wordt gedomi-
neerd door ING Groep, Delta Lloyd en Achmea Groep. Dit laatste bedrijf is tevens 
de grootste zorgverzekeraar van Nederland.  

Elke bank strijdt om haar marktaandeel te verhogen of te behouden door zich 
veelal te differentiëren op het terrein van imago en dienstverlening, en in mindere 
mate naar prijs (Boonstra en Groeneveld, 2006). Het tegengestelde is te constateren 
bij bijvoorbeeld buitenlandse partijen zoals Turkse banken, die op de Nederlandse 
spaarmarkt concurreren op prijs door hoge tarieven aan te bieden zonder dat dit ten 
koste gaat van hun marges. Ze maken relatief lage kosten, mede omdat ze geen 
(uitgebreid) kantorennetwerk onderhouden.  

Ook in de verzekeringssector is de concurrentie fors, zowel ten aanzien van 
producten als distributiekanalen. De opkomst van direct writers, verzekeraars die hun 
producten aanbieden zonder tussenkomst van een tussenpersoon, maakt dat sommige 
verzekeraars zich ook op deze markt gaan begeven en hun producten bijvoorbeeld via 
internet verkopen.  

De belangrijkste en meest winstgevende producten voor banken zijn spaarpro-
ducten en kredieten, in het bijzonder hypothecaire kredieten. Voor verzekeringsmaat-
schappijen zijn dit van oudsher levens- en/of schadeverzekeringen. Zowel banken als 
verzekeringsmaatschappijen breiden hun assortiment steeds verder uit. Verzekeraars 
en banken bieden (steeds vaker) elkaars producten aan of producten die een mix zijn 
van bancaire en verzekeringsdiensten.  

De producten binnen deze sector zijn echter over het algemeen homogeen van 
aard. De overheid dwingt de banken tot transparantie, waardoor het moeilijk is om 
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onderscheidende producten en diensten aan te bieden. Innovatieve producten worden 
dan ook snel gekopieerd door andere partijen binnen de branche. Dit versterkt de 
homogeniteit van het aanbod. Er bestaan dan ook nauwelijks substituten voor 
bancaire producten en diensten. Tevens moeten vervangende producten worden 
goedgekeurd door de overheid. Dit vormt een enorme toetredingsbarrière voor bij-
voorbeeld islamitische financieringen. Echter, het sluit geen informele circuits uit als 
het ‘kasmoni’- of ‘sam’-systeem (Bijnaar, 2002).  

Een andere evolutie die sinds de jaren negentig binnen het bank- en verzekerings-
wezen een enorme verandering teweeg heeft gebracht, is de technologische ontwikke-
ling. Via het internet kunnen consumenten op een relatief eenvoudige wijze producten 
van verschillende maatschappijen met elkaar vergelijken, wat kan leiden tot minder 
klantloyaliteit. De trend is dat klanten contacten onderhouden met meerdere partijen 
(Boonstra en Groeneveld, 2006). 

Waar voorheen bijna alle transacties tussen banken en klanten plaatsvonden door 
middel van direct contact tussen klant en bankmedewerker, is dit tegenwoordig nog 
maar nauwelijks het geval.  

 
In 1985 waren er ruim 250 miljoen contactmomenten tussen Rabobanken en hun 
retailklanten. Deze contactmomenten omvatten alle soorten contact, zoals het inwinnen van 
informatie, het opnemen dan wel storten van contant geld, betaalopdrachten, adviesgesprek-
ken en het afsluiten van contracten. Al deze contacten verliepen via de balie en gingen in veel 
gevallen gepaard met een ontmoeting tussen klant en baliemedewerker of adviseur in het 
bankkantoor. In 2005 is het aantal contactmomenten opgelopen tot circa 450 miljoen per 
jaar. Het leeuwendeel van deze transacties (voornamelijk kasopnames, stortingen en over-
boekingen maar ook het inwinnen van productinformatie) verloopt via de directe kanalen, 
zoals telefoon, geldautomaat, pinautomaat of internet. Het aantal bezoeken van klanten aan 
het bankkantoor is teruggelopen tot slechts vijf miljoen per jaar. (Boonstra en Groeneveld, 
2006, p. 26) 

 
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het aantal bankkantoren landelijk aanzienlijk 
is gereduceerd en dat de traditionele bankkantoren zich hebben getransformeerd naar 
vestigingen variërend van inloopwinkels in winkelcentra en combinatieshops in kleine 
kernen tot grotere advieskantoren. Een bijkomend gevolg van deze technologische 
ontwikkeling is dat het contact tussen de bank en de klant losser is geworden. 

De intermediairs nemen een zeer prominente plaats binnen de financiële dienst-
verlening in. Bij met name hypotheken en verzekeringsproducten spelen zij een 
belangrijke rol. In 1985 werd bijvoorbeeld 38% van de hypothecaire leningen niet 
rechtstreeks afgesloten via een bank, maar via tussenkomst van een intermediair. In 
2002 is dit aandeel opgelopen tot 60% van een veel grotere markt (Boonstra en 
Groeneveld, 2006). Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen6 vindt het contact met 

6 Uitzondering hierop zijn de direct writers, die geen intermediairs inschakelen maar de consument 
rechtstreeks benaderen via bijvoorbeeld internet.  
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de klant veelal plaats via de intermediairs, in tegenstelling tot de banken, die liever met 
behulp van hun filialen zelf direct contact hebben met de klant.  

De kracht van onder anderen intermediairs ligt in het op maat adviseren van 
klanten. Hun taak bestaat voornamelijk uit de bemiddeling in (complexe) financiële 
producten zoals pensioenen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken. Een 
groot deel van de categorie afnemers op wie de intermediair zich richt, is veelal niet 
goed op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden van de verschillende financiële 
producten. Een groot deel van deze groep afnemers acht zich ook niet in staat om 
zonder advies van een deskundige een goede verzekering af te sluiten. Daarbij komt 
dat velen in geval van schade geadviseerd willen worden door een deskundige. De 
adviesrol van de deskundige is in dezen dan ook erg belangrijk. Het werven en 
onderhouden van relaties met klanten speelt dan ook veelal een grote rol bij banken en 
intermediairs.  
 
1.3.2 De multiculturele markt 
 
Binnen de multiculturele markt verschilt de concurrentiepositie die de verschillende 
banken innemen. Volgens Foquz (2003a) waren er in 2003 aanzienlijke verschillen in 
de marktaandelen tussen de diverse banken in Nederland. Tabel 2 geeft een overzicht 
van de bankkeuze van een aantal etnische groepen.  
 

Tabel 2: Banken waar particulieren bankrekening(en) hebben, onderverdeeld naar 
etniciteit (in percentages) 

 
  Turken Marokkanen Surinamers Antillianen 
ABN AMRO  35 38 41 47 
Fortis  23 12 21 9 
ING 6 7 9 6 
Postbank 39 30 53 59 
Rabobank 28 33 22 21 
SNS 4 3 4 3 
Etnische bank 2 16 - 5 

Bron: Foquz (2003a)  
 

Voor alle etnische groepen met uitzondering van de Marokkaanse Nederlanders geldt 
dat de Postbank (nu ING) in 2003 het grootste marktaandeel aan rekeningen had, 
gevolgd door ABN AMRO. Gemiddeld hadden de etnische groepen bij 1,5 banken 
een rekening lopen (Foquz, 2003a). Opvallend is dat weinig etnische klanten een 
betaalrekening hadden bij een etnische bank. Dit wordt mogelijk verklaard doordat 
deze banken in Nederland destijds geen vergunning hadden om bancaire diensten te 
verstrekken en/of überhaupt geen betaalrekening aanbieden.  
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Bij de ondernemers geldt dat voor (bijna) alle groepen de ABN AMRO het hoogste 
marktaandeel had in 2003 voor wat betreft bankrekeningen. Gemiddeld hadden de 
etnische ondernemers bij 1,4 banken een rekening lopen (zie Tabel 3).  

  
Tabel 3: Banken waar ondernemers bankrekening(en) hebben, onderverdeeld naar 

etniciteit (in percentages) 
 
 Turken Marokkanen Surinamers Chinezen 
ABN AMRO  45 56 55 48 
Fortis  17 12 12 6 
ING 15 8 12 14 
Postbank 36 39 51 24 
Rabobank 18 21 14 30 
SNS 8 6 8 - 
C&E 1 1 - - 
Etnische bank 5 6 - - 

Bron: Foquz (2003b) 
 
De sterke positie die ABN AMRO innam onder deze groepen wordt door een adviseur 
businessdevelopment van een grootbank die deel heeft genomen aan dit onderzoek als 
volgt verklaard: 
 

De eerste gastarbeiders die hier naartoe kwamen, werkten bij bedrijven die veelal bij ABN 
AMRO bankierden. Dus als er een salarisrekening moest worden geopend, dan kwam die 
automatisch bij ABN AMRO terecht.  

De positie van de Rabobank, als boerenleenbank, is in de grote steden wat achtergebleven 
in het verleden, met uitzondering van Utrecht, waar we momenteel een marktaandeel 
hebben van bijna 35%. Dat is substantieel hoger dan de banken in Amsterdam, Rotterdam 
of Den Haag. Echter het aandeel in gekleurde wijken was nog steeds bijna 10% lager dan 
het gemiddelde in de stad. (manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Ondanks het lage marktaandeel van etnische bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen komt de voornaamste dreiging van nieuwe bedrijven voor de 
multiculturele doelgroep van gevestigde banken uit andere landen, waaronder Turkije 
en in mindere mate Marokko, die het benodigde kapitaal al zelf hebben. 

In 1990 startte de Garanti Bank als eerste Turkse bank met een kantoor in 
Nederland. Daarna volgden tot het begin van dit millennium andere Turkse banken 
met Nederlandse vestigingen, zoals Demir Halkbank (1992) en Finansbank (1994). 
Turkse banken hebben naast Turkse klanten vooral Nederlandse autochtone 
particulieren als klant die spaarrekeningen of termijndeposito’s met een hoge rente 
afnemen. Andere belangrijke activiteiten van de Turkse banken in Nederland liggen 
op inter- en transnationaal niveau, namelijk op het terrein van handelsfinanciering 
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aan Turkse ondernemingen en hun zakenpartners en bij sommige banken ook op het 
terrein van het internationale betalingsverkeer.  

Voor de Marokkaanse doelgroep waren er het afgelopen decennium enkele 
Marokkaanse advieskantoren die advies gaven over financiële producten. Het ver-
richten van bankactiviteiten was verboden, omdat ze niet in het bezit waren van een 
bankvergunning. Voor financiële dienstverlening moesten hun klanten naar om-
liggende landen zoals België. In december 2009 heeft de Marokkaanse bankengroep 
Banque Populaire du Maroc Groep (GBP), marktleider in Marokko, bankvestigingen 
geopend in Nederland onder de naam Chaabi Bank. Zij wil binnen een termijn van 
zes jaar 10 tot 20% van de circa 340.000 Marokkaanse Nederlanders als klant 
hebben, zonder daarbij islamitisch bankieren aan te bieden (Het Financieele Dagblad, 
2009). De bank probeert, vergelijkbaar met de Turkse banken, klanten te trekken 
door in de marketingactiviteiten zowel de Nederlandse als de Marokkaanse identiteit 
te benoemen.  
 

Zo hebben we een poster met een molen en een Marokkaan. Daarbij staat de tekst: Twee 
landen, een hart, een bank. (Het Financieele Dagblad, 2009) 

 
Onder de intermediairs zijn er vanaf de jaren negentig steeds meer etnische assu-
rantiekantoren opgestart die zich richten op de multiculturele doelgroep. Dit zijn 
voornamelijk ondernemers van Turkse origine die zich toeleggen op de Turkse 
Nederlanders. Het aantal etnische intermediairs in Nederland die zich richten op de 
etnische markt is het afgelopen decennium aanzienlijk gestegen. Dit is onderzocht 
door een hypotheekverstrekker die in 2006-2007 een netwerk had opgericht voor 
etnische intermediairs en geïnterviewd is ten behoeve van dit onderzoek.  
  

We hebben de hele markt van etnische intermediairs uitgezocht. Sparck had onderzocht en 
uitgevonden dat een groot deel van het hypotheekvolume in Nederland wordt gedraaid door 
tussenpersonen, onder wie etnische intermediairs. Ik had de Nederlandse markt onderzocht 
en had tussen de 35 en 40 multiculturele kantoren gevonden en benaderd. Hiervan waren 
circa 90% Turkse intermediairs en daarnaast nog enkele Marokkaanse, Surinaamse en 
Hindostaanse kantoren. (accountmanager Sparck Insight) 

 

11.4 Structuur van het boek 
 
Deze dissertatie is opgedeeld in zes hoofdstukken. Het boek startte in dit eerste 
hoofdstuk met het bespreken van de vraagstelling en de positionering van het 
behandelde onderwerp binnen het onderzoeksveld van diversiteitsmanagement en 
strategisch management. Daarnaast zijn de multiculturele omgeving in Nederland 
alsmede het bank- en verzekeringswezen kort beschreven, om zo de context weer te 
geven waarin de bedrijven binnen dit onderzoek opereren. Dit is noodzakelijk omdat 
bedrijfsstrategieën niet los kunnen worden gezien van de omgeving. 
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In het tweede hoofdstuk ‘Concurrentiestrategieën’ wordt het theoretische kader 
uiteengezet. Het gaat eerst in op het begrip ‘concurrentievoordeel’. Vervolgens worden 
de meest relevante theorieën besproken die – vanuit verschillende perspectieven – 
trachten te verklaren hoe er concurrentievoordeel behaald kan worden. Op basis van 
deze discussie wordt een onderzoeksschema gepresenteerd. Met behulp van dit schema 
kan worden onderzocht welke strategieën bedrijven in het bank- en verzekeringswezen 
volgen om concurrentievoordeel te behalen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
staat stil bij de methodologische verantwoording. In verband met de validiteit en 
betrouwbaarheid van het onderzoek wordt aangegeven welke bronnen er zijn gebruikt 
voor het bijeenbrengen van de data, wat de kwaliteit is van deze data en op welke wijze 
ze zijn verzameld.  

Vanaf hoofdstuk drie begint het empirische deel van deze dissertatie. In hoofdstuk 
drie ‘Multiculturele positionering’ komen de verschillende culturele positionerings-
strategieën uitgebreid aan bod. Hierbij wordt onderzocht op welke wijze bedrijven 
binnen het bank- en verzekeringswezen hun positioneringsactiviteiten kunnen ont-
plooien om zichzelf te onderscheiden van hun concurrenten.  

In hoofdstuk vier ‘Multiculturele marktgerichtheid’ staan de strategische middelen 
van het bedrijf centraal. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop bedrijven 
concurrentievoordelen behalen uit hun marktgerichte resources. Hierbij worden de 
resources geïdentificeerd die van strategische waarde zijn.  

Hoofdstuk vijf is het laatste empirische hoofdstuk en richt zich op ‘Multiculturele 
relaties’. Het bespreekt hoe bedrijven binnen de behandelde sector concurrentie-
voordeel kunnen halen uit hun multiculturele netwerk. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van het sociologische concept sociaal kapitaal. Met behulp van dit concept kan worden 
onderzocht welke relatiestrategieën bedrijven kunnen voeren om diverse relatie-
voordelen te behalen. Dit is nodig om inzichtelijk te maken welke (culturele) factoren 
van invloed zijn op hun concurrentieslag. Deze empirische hoofdstukken geven de 
verschillende factoren aan van bedrijven die – op uiteenlopende gebieden – concur-
rentievoordelen trachten te behalen in een multiculturele omgeving. De meerwaarde 
van dit onderzoek is gelegen in de samenvoeging van deze verschillende bedrijfs-
activiteiten om te komen tot een overkoepelende bedrijfsstrategie. Deze synthese vindt 
plaats in het laatste hoofdstuk ‘Multiculturele hall of fame’. Het beantwoordt de 
centrale onderzoeksvraag door middel van een korte discussie over de resultaten zoals 
die weergegeven zijn in de empirische hoofdstukken en hun onderlinge relaties. 

 
 
 

 
 



Exploring Cultural Diversity 

28 



29 

22 Concurrentiestrategieën  
 
 
 
 
 

2.1 Inleiding 
 
Om de manieren te bestuderen waarop in een multiculturele omgeving concurrentie-
voordelen kunnen worden behaald, is het in eerste instantie van belang om te onder-
zoeken op welke wijze bedrijven in het algemeen concurreren. Dit vraagstuk staat 
centraal binnen het onderzoeksveld van strategisch management. Binnen dat domein 
moet met een aantal kenmerken rekening worden gehouden. 

Ten eerste valt op dat het begrip ‘strategie’7 een vaag concept is. Er is geen 
consensus over wat het nu daadwerkelijk betekent. De term ‘strategie’ wordt in de 
praktijk vaak voor alles gebruikt. Zelfs de kleinste tactische beslissingen worden opge-
vat als keuzes die van strategisch belang zijn. Op deze wijze kan strategie alles omvat-
ten, maar tegelijkertijd ook helemaal niets (Mintzberg et al., 1998). Onderzoekers 
ondervonden de grootste moeite om een algemeen geaccepteerde definitie te vinden 
over wat strategie precies inhoudt (Khalifa, 2008; Markides, 2004; Porter, 1996). In 
dit onderzoek wordt strategie, in het bijzonder concurrentiestrategie, gedefinieerd als 
de combinatie van waardevolle activiteiten die gericht zijn op het behalen van 
concurrentievoordelen. Deze concurrentievoordelen zouden op hun beurt moeten 
leiden tot betere bedrijfsprestaties. 

Ten tweede kan worden geconstateerd dat het onderzoeksveld van strategisch 
management gefragmenteerd is en een gebrek aan coherente identiteit toont. Dit komt 
doordat onderzoeken binnen dit onderzoeksveld zich richten op diverse onderwerpen 
en paradigma’s om concurrentievoordelen te verklaren. Volgens Enders et al. (2009) 
onderzoekt de discipline van strategisch management de problemen van bedrijven in 
hun geheel, met het expliciete doel om beter te begrijpen waarom bedrijven succesvol 
zijn gebaseerd op een holistisch, alles overkoepelend perspectief. Deze auteurs 
benadrukken de interafhankelijkheid van de verschillende dimensies van strategie-
ontwikkeling. Dit overkoepelende perspectief verklaart waarom het onderzoeksveld 
bestaat uit verschillende concepten die raakvlakken hebben met diverse andere 
onderzoeksterreinen zoals economie, sociologie, marketing, finance en psychologie 
(Hambrick, 2004).  

7 De term ‘strategie’ werd vroeger vooral geassocieerd met het voeren van een strijdplan tijdens 
oorlogen. Het woord is afgeleid van het Griekse ‘strategia’ of ‘strategios’, wat staat voor ‘generalship’.  
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Er lijkt geen consensus te bestaan tussen de diverse paradigma’s en theorieën, maar 
de vraag is of deze versnippering het veld versterkt of verzwakt. Volgens diverse 
strategieonderzoekers (bv. French, 2009) zwengelen de verschillen een gezond debat 
aan binnen het onderzoeksveld, maar de uiteenlopende strategische methodologieën 
kunnen ook tot obstructies leiden. Volgens Nag et al. (2007) is dit echter paradoxaal, 
gelet op de vele onderzoeken binnen het domein van strategisch management. Volgens 
hen ontstaat het succes van strategisch management uit de onderliggende consensus 
dat het onderzoeksveld meerdere perspectieven aantrekt, maar toch zijn coherente 
onderscheid behoudt. Desondanks erkennen ook zij dat strategisch management een 
onderzoeksveld is waarin de consensusbetekenis fragiel is of zelfs ontbreekt.  

Diverse onderzoekers (Mintzberg et al., 1998; Volberda en Elfring, 2001; De Wit 
en Meyer, 2010) hebben dan ook getracht een samenhangend geheel te maken van het 
onderzoeksveld. Deze onderzoekers geven aan dat er vanuit verschillende perspectieven 
naar de strategiescholen kan worden gekeken. Volgens De Wit en Meyer (2010) 
kunnen de theorieën onderverdeeld worden volgens hun focus op de inhoud, het 
proces of de context. De theorieën die betrekking hebben op de inhoud gaan over 
concurrentiestrategieën van bedrijven. Hierbij speelt de vraag welke concurrentie-
strategieën leiden tot een concurrentievoordeel. Omdat deze vraag ook centraal staat 
binnen dit onderzoek, wordt deze invalshoek gebruikt om te bestuderen op welke 
wijze bedrijven concurrentievoordelen kunnen behalen.  

Het hoofdstuk start in de volgende paragraaf met het uiteenzetten van het begrip 
‘concurrentievoordeel’. Een duidelijke definiëring van het begrip is nodig om te 
voorkomen dat er verwarring ontstaat. Met behulp van het concept strategic fit worden 
in de daaropvolgende subparagrafen de theorieën besproken die een inhoudelijk 
antwoord geven op de vraag hoe bedrijven concurrentievoordelen kunnen behalen. 
Hierbij wordt in § 2.3.1. ingegaan op de positionering van een bedrijf in zijn 
omgeving en het concurrentievoordeel dat daaruit kan voortvloeien. De volgende 
subparagraaf bekijkt hoe bedrijven deze voordelen kunnen verwerven via hun 
resources. Ten slotte worden beide aspecten in § 2.3.3 aangevuld met de relaties die 
nodig zijn om een strategische positie en geschikte resources te verkrijgen. Voor het 
bediscussiëren van deze strategieën wordt gebruikgemaakt van de positioneringstheorie 
van Porter (1980), de resource based-theorie van Barney (1991, 2002) en de relatie-
theorie van Dyer en Singh (1998) en Gulati et al. (2000).  

In diverse onderzoeken worden concurrentievoordelen verklaard vanuit een van 
deze theorieën, maar het causale verband is vaak lastig hard te maken. Deze theorieën 
sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan en bieden daardoor een goed overzicht 
van de succesvolle concurrentiestrategieën. Dit totaalbeeld zou de basis moeten 
kunnen vormen voor een beter antwoord op de vraag hoe bedrijven een gunstige 
positie kunnen verwerven tegenover hun concurrenten. Dit leidt in § 2.4 tot een 
schema waarbij de kenmerken van de belangrijke concurrentiestrategieën worden 
aangegeven. Het hoofdstuk eindigt met de onderzoeksvragen en de methodologische 
verantwoording. 
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22.2 Concurrentievoordeel 
 
Het onderzoek naar strategisch management heeft na vele jaren geen duidelijke 
definitie opgeleverd van concurrentievoordeel en er is geen heldere analyse van de 
invloed hiervan op bedrijfsprestaties (O’Shannassy, 2008), hoewel bedrijfsprestaties 
(bv. toename van de winst, verkoop, marktaandeel, nieuwe producten, klanttevreden-
heid en kwaliteit) vaak als afhankelijke variabelen worden gebruikt in het identificeren 
van concurrentievoordeel. Concurrentievoordelen en bedrijfsprestaties worden daarom 
dikwijls beschouwd als identieke fenomenen en worden vaak geoperationaliseerd in 
verschillende winstgevende maatstaven. Deze conceptuele en methodologische mis-
vatting wordt bevestigd door diverse onderzoekers (bv. Andersén, 2011; Powell, 2001; 
Newbert, 2008; Christensen, 2010; Ray et al., 2004) die aangeven dat concurrentie-
voordeel niet synoniem staat voor bedrijfsprestaties. Dit wordt als volgt geïllustreerd:  
 

Japanse automobielbedrijven kunnen op de korte termijn een sterke concurrentiepositie 
behalen met weinig winst, maar realiseren op de langere termijn grotere winst, zoals ze dat 
hebben laten zien vanaf de jaren zeventig. Het hanteren van winst als maatstaf zou kunnen 
leiden tot een onderschatting van een minder winstgevende concurrent of het overschatten 
van een winstgevende concurrent. (Christensen, 2010, p. 21) 

 
Deze misvatting maakt duidelijk dat er een duidelijk onderscheid gemaakt dient te 
worden tussen bedrijfsprestaties en concurrentievoordeel. Porter (1985) heeft als eerste 
onderzoeker binnen het onderzoeksveld van strategisch management een waardevolle 
definitie gegeven van het begrip ‘concurrentievoordeel’.  

 
Competitive advantage grows out of value a firm is able to create for its buyers that 
exceeds the firm’s cost of creating it. Value is what buyers are willing to pay, and 
superior value stems from offering lower prices than competitors for equivalent benefits 
or providing unique benefits that more than offset a higher price. (Porter, 1985, p. 3) 
 

Porters beschrijving van concurrentievoordeel refereert aan de mate waarin een bedrijf 
meer waarde kan creëren voor de klanten dan haar concurrenten. Indien een onder-
neming daartoe in staat is, levert haar dat een concurrentievoordeel op. De centrale rol 
van waardecreatie wordt bevestigd door meerdere onderzoekers, zoals Peteraf en 
Barney (2003, p. 314), die concurrentievoordeel als volgt definiëren:  

 
An enterprise has a competitive advantage if it is able to create more economic value 
than the marginal (breakeven) competitor in its product market. The economic value 
created by an enterprise in the course of providing a good or service is the difference 
between the perceived benefits gained by the purchasers of the good and the economic 
cost to the enterprise. 
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Door het definiëren van concurrentievoordeel vanuit dit economische 
‘waardeperspectief’ wordt de relatieve prestatie benadrukt, namelijk de waarde-
voordelen die een bedrijf weet te behalen vergeleken met die van de concurrenten in 
een bepaalde markt. De precieze betekenis van deze definitie ligt in het principe ‘create 
economic value’. Deze creatie van economische waarde maakt duidelijk dat 
concurrentievoordeel afhangt van zowel de perceptie die kopers hebben van een 
bepaald product of dienst als de kosten die het bedrijf zelf hiervoor maakt.  

Diverse onderzoekers (bv. Khalifa, 2010; Enders et al., 2009) beargumenteren dat 
concurrentiestrategieën uit twee centrale componenten bestaan, namelijk waarde-
creatie en waardevergaring, aangevuld met de condities superioriteit en duurzaamheid. 
Het creëren van waarde vindt plaats in de vorm van producten en diensten en wordt 
gereflecteerd in de prijs die consumenten ervoor willen betalen. Het vergaren van 
waarde staat voor de winst die gegenereerd wordt. Khalifa (2010) geeft aan dat de 
waardecreatie en -vergaring superieur moeten zijn om een hoogstaande financiële 
prestatie te realiseren en dat duurzaamheid nodig is om deze superioriteit te behouden.  

Bowman en Ambrosini (2007, 2000) benadrukken de gepercipieerde waarde, die 
afhankelijk is van de klant. Volgens Enders et al. (2009) heeft waarde betrekking op 
kwaliteit (functionaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid), snelheid (het leveren van 
een product) en merk (vertrouwen en emotioneel voordeel van het product). Elke 
klant waardeert deze anders, afhankelijk van factoren als geslacht, leeftijd, culturele 
achtergrond etc.  

Dit betekent dat het identificeren van waarde niet eenvoudig is. Een moeilijkheids-
factor is dat de waarde moet worden gezien in een bepaalde context en tijd. Zo 
kunnen bijvoorbeeld resources en de exploitatie hiervan erg waardevol blijken op een 
bepaald moment in het verleden, het heden of de toekomst, maar juist minder in een 
ander tijdsbestek (Bowman en Ambrosini, 2007). Deze waardeverandering kan een 
gevolg zijn van endogene of exogene veranderingen. Van een duurzaam concurrentie-
voordeel kan dan nauwelijks sprake zijn. 

Bovendien is het specifiek waarderen van bronnen lastig, omdat deze veelal 
moeilijk objectief zijn waar te nemen en te beoordelen. Dit is vooral het geval bij 
stilzwijgende bronnen, waarvan de waarde dus subjectief wordt beredeneerd (Bowman 
en Ambrosini, 2007). Hierbij doen bedrijven veelal een beroep op de intuïtie van de 
manager, die probeert te begrijpen wat klanten waarderen. 

Een derde moeilijkheidsfactor van het identificeren van waarde is dat de waarde 
van de ene resource teniet kan worden gedaan door de andere. Deze resource 
veroorzaakt concurrentienadelen die een schaduw kunnen werpen op de positieve 
effecten die elders werden gerealiseerd. Bowman en Ambrosini (2007) illustreren dit 
met een product dat als superieur kan worden gezien, maar waarvan bijvoorbeeld de 
marketing of aftersales inferieur zijn. De waarde van een bron is dan ook vaak 
afhankelijk van de aanwezigheid van andere middelen. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel onderzoekers bedrijfsprestaties als 
afhankelijke variabelen gebruiken om concurrentievoordelen te kunnen identificeren. 
Het is afhankelijk van de prestatie-indicatoren om te kunnen bepalen welke bronnen 
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leiden tot economische waardevoordelen. Voor het verklaren van deze voordelen zijn 
diverse theorieën ontwikkeld.  
 
 

22.3 Strategische perspectieven en theorieën  
 
Zoals hiervoor is aangegeven zijn er diverse perspectieven en theorieën die proberen te 
verklaren op welke wijze bedrijven concurrentievoordelen behalen. Op bedrijfstak-
niveau zijn de meeste onderzoekers het erover eens dat zowel marktontwikkelingen als 
de sterkte van het bedrijf invloed hebben. Volgens Andrews (1971) bepaalt een bedrijf 
zijn strategie op basis van de sterkte en zwakte van het bedrijf en de kansen en 
bedreigingen in de omgeving. Door de relatie aan te geven tussen de omgeving en het 
bedrijf wordt benadrukt dat beide componenten van waarde zijn om een succesvolle 
concurrentiestrategie te volgen. De verwachting is dat deze dusdanig met elkaar 
verweven zijn, dat dit leidt tot een strategic fit en zodoende concurrentievoordelen 
oplevert. Het concept van deze strategic fit wordt door Hamel en Prahalad (1993, p. 
77) als volgt aangegeven:  

 
The concept of fit or the relationship between the company and its competitive 
environment is that every company must ultimately effect a fit between its resources and 
the opportunities it pursues. 
 

Het streven om deze fit te behalen is voor de meeste bedrijven een uitdaging waar men 
dagelijks mee te maken krijgt. Bij de relatie tussen de omgeving en het bedrijf speelt de 
positionering van het bedrijf een belangrijke rol. De positioneringsstrategieën worden 
gevoerd in antwoord op ontwikkelingen in de omgeving. Porter (1985) stelt dat een 
bedrijf op basis van de kenmerken van de bedrijfstak zijn strategie moet bepalen. De 
exogene factoren komen hierin nadrukkelijk naar voren. Het streven naar een strategic 
fit tussen het bedrijf en zijn omgeving staat hierin centraal.  

In de definitie van Hamel en Prahalad wordt ook het belang van resources (of 
bedrijfsmiddelen) aangegeven. Vanuit dit oogpunt worden de resources benadrukt die 
van belang zijn om concurrentievoordeel te behalen. Het identificeren, verkrijgen en 
exploiteren van strategische resources wordt vanuit de resource based-theorie (Werner-
felt, 1984; Barney, 1991, 2002) bediscussieerd. De resource based-theorie beschouwt de 
onderneming als een bundel van unieke middelen. Ze is gebaseerd op de assumptie dat 
differentiatie in prestaties tussen ondernemingen gekoppeld is aan de heterogeniteit, 
de specialisatiegraad en de imperfecte mobiliteit van resources (Barney, 1991). 
Concurrentie vindt dan plaats op basis van strategische resources. Deze zijn waarde-
volle bedrijfsmiddelen die concurrenten niet bezitten en waaruit concurrentievoordeel 
kan worden behaald. De resource based-theorie laat een inhoudelijke discussie over 
exogene factoren echter buiten beschouwing. Er kan geen antwoord worden gegeven 
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op de vraag onder welke omstandigheden resources al dan niet waardevol zijn (Priem 
en Butler, 2001).  

Bharadwaj et al. (1993) geven aan dat concurrentievoordeel gebaseerd kan zijn op 
specifieke en waardevolle resources die enkel aan een bepaald bedrijf toebehoren. De 
transformatie van beschikbare resources naar een strategische positie kan alleen plaats-
vinden op voorwaarde dat die voordelen oplevert voor de consument. De mogelijkheid 
om een positioneringsstrategie te voeren is volgens hen afhankelijk van de bedrijfs-
capaciteit om een specifieke strategie te ontwikkelen. Die vormt de basis van het 
bereiken van prestatievoordelen. In zo’n geval is er duidelijk sprake van een sterke fit. 
Volgens Porter (1996) zijn bedrijven effectiever indien er gelijktijdig intern (binnen 
het bedrijf) en extern (in verhouding tot de omgeving) sprake is van een fit. Dit 
betekent dat het bedrijf, gelet op de dynamiek van de omgeving, te allen tijde ervoor 
moet zorgen dat hij de omgeving begrijpt, erop anticipeert en de bedrijfscompetenties 
moet bezitten om op deze verandering te kunnen inspelen.  

Deze fit wordt extra versterkt door de relaties van het bedrijf met de omgeving. 
Bedrijven kunnen concurrentievoordeel niet alleen individueel behalen, maar ook in 
samenwerking met externe partijen. Dit relatief nieuwe perspectief op concurrentie-
voordeel heeft betrekking op de resources van het bedrijf en de positionering van het 
bedrijf in de omgeving (Gulati et al., 2000). De relatiestrategie is gericht op het 
exploreren en exploiteren van waardevolle relaties en vult hiermee de positionerings-
theorie en resource based-theorie aan. Ze gaat uit van samenwerking en een gezamenlijk 
belang in het behalen van concurrentievoordeel. 

Door het realiseren van een strategic fit zijn concurrenten moeilijker in staat de 
strategie te imiteren, omdat een succesvolle organisatie is opgebouwd als een keten van 
aaneengesloten complementaire activiteiten. Door de sterke samenhang en aaneen-
schakeling van activiteiten wordt er economische waarde gecreëerd voor een bedrijf. 
Deze fit tussen verschillende bedrijfsactiviteiten zou een bedrijf kunnen onderscheiden 
van zijn mededingers. 

Diverse onderzoekers geven aan dat het behalen van een strategic fit in een 
veranderende omgeving slechts van tijdelijke aard is (Venkatraman en Camillus, 1984; 
Miles en Snow, 1984; Zajac et al., 2000). In de definitie van Miles en Snow (1980, p. 
11) komt dit goed naar voren: 

 
Fit is a process as well as a state – a dynamic search that seeks to align the organization 
with its environment and to arrange resources internally in support of that alignment.  

 
Zij maken in hun definitie een onderscheid tussen een statische en dynamische 
dimensie van het concept strategic fit door dit te beschrijven als een toestand en proces. 
Zij stellen dat een strategic fit vier gradaties kent, namelijk een kwetsbare fit, minimale 
fit, strakke fit en vroege fit (Miles en Snow, 1984). Vele bedrijven streven ernaar om 
een strakke of vroege fit te realiseren, waarbij er sprake is van een interne en externe fit 
en men deze vruchtbare verhouding snel ontdekt. Volgens Miles en Snow kan een 
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bedrijf op die manier sneller een hall of fame-status, een strategisch sterke positie, 
bereiken. 

Aangezien een fit moeilijk te behouden is in de steeds veranderende omgevingen, 
wordt het concept in de praktijk dikwijls aangewend als een normatief concept. Miles 
en Snow (1984, p. 11) verwoorden dit als: 
 

Because in a changing environment it is very difficult to keep these major organizational 
components tightly integrated, perfect fit is most often a condition to be strived for 
rather than accomplished. 

 
Als kanttekening bij deze gradaties van fit moet opgemerkt worden dat er geen 
meetindicatoren zijn die de mate van fit bepalen. In hoeverre er sprake is van een fit is 
dus lastig te kwantificeren. Tevens zijn deze voorspellingen en bevindingen moeilijk te 
testen, aangezien er geen enkele operationalisering van fit is vastgesteld (Roca-Puig en 
Bou-Llusar, 2007). Ondanks het ontbreken van specifieke meetindicatoren blijft een 
bedrijf ernaar streven om zich effectief te positioneren. Dit betekent dat het bedrijf op 
een bewuste wijze verschillende activiteiten moet ondernemen om een unieke mix van 
waardecreatie tot stand te laten komen. 

Door het concept strategic fit te gebruiken is duidelijk gemaakt dat de positio-
neringstheorie, de resource based-theorie en de relatietheorie elkaar aanvullen in het 
inhoudelijk verklaren van concurrentievoordeel. Omdat deze theorieën een comple-
mentair karakter hebben, zullen ze in dit onderzoek worden gebruikt om antwoord te 
geven op de vraag hoe bedrijven concurrentievoordeel kunnen behalen in een multi-
culturele omgeving. In de volgende subparagrafen worden deze theorieën nader bedis-
cussieerd. 
 
22.3.1 Positioneringstheorie 
 
De positioneringstheorie geeft een waardevol inzicht in de wijze waarop bedrijven een 
plaats verwerven in hun omgeving. Vanaf het ontstaan van strategisch management als 
onderzoeksveld werd de externe omgeving beschouwd als de voornaamste drijfkracht 
van strategie. De positioneringstheorie hanteert hierbij een outside-in-perspectief. Het 
uitgangspunt bij deze benadering is dat de omgeving van het bedrijf, en dan vooral de 
bedrijfstak waarin bedrijven opereren, de winstgevendheid bepaalt.  

De waarde van dit perspectief is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het 
onderzoek van Porter (1980). Dit geeft aan hoe bedrijven op basis van een analyse van 
de bedrijfstakstructuur, en het kiezen van een heldere strategische positie hierin, beter 
kunnen presteren. De benadering van Porter is ontleend aan de industriële organisatie-
structuur en sluit aan bij het ‘structure-conduct-performance’-perspectief: een structuur-
variabele (zoals marktstructuur) beïnvloedt het gedrag van een bedrijf (conduct), 
waardoor de prestatie verandert (performance). De bedrijven spelen hierin een beperkte 
rol, omdat ze niet in staat zijn deze externe factoren te beïnvloeden. 
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Bedrijfsstrategieën hebben betrekking op hoe bedrijven concurreren in een 
bedrijfstak of markt. De twee dominante kaders van bedrijfsstrategieën zijn de 
typologie van Miles en Snow (1978), die zich richt op het beoogde tempo van 
‘product-markt’-veranderingen, en de typologie van Porter (1980), die zich richt op 
klanten en concurrenten.  

De spelregels rond concurrentie en de beschikbare strategieën waaruit een bedrijf 
kan kiezen, worden volgens Porter (1980) in hoge mate beïnvloed door de structuur 
van de bedrijfstak. Porter (1980; 1985) stelt dat de essentie van het formuleren van 
een concurrentiestrategie ligt in de positionering van een bedrijf in zijn sociaal-
economische omgeving. Een bedrijf moet volgens Porter duidelijk kiezen welke 
bedrijfsstrategie het zal gebruiken. Deze concurrentiestrategie moet dan doorgetrokken 
worden in alle bedrijfsactiviteiten. Volgens hem zijn er twee mogelijke generieke8 
strategieën op te volgen, namelijk een lagekostenstrategie en een differentiatiestrategie. 
Door deze strategieën te gebruiken in een brede of smalle scope ontstaan er 
uiteindelijk vier generieke strategieën: de kostenleiderschapsstrategie, de differentiatie-
strategie en de focusstrategieën gericht op differentiatie of kostenleiderschap.  

Bij een lagekostenstrategie tracht een onderneming de laagste productie- en 
distributiekosten te bereiken. Het product dat wordt aangeboden, is een standaard-
product en is vergelijkbaar met de doorsneeproducten op de markt. De kwaliteit van 
een bedrijf dat deze strategie succesvol toepast, is gelijk aan die van de doorsnee-
producent, maar door een lagere kostprijs kan met dezelfde of een lagere verkoopprijs 
een hogere marge worden behaald en daardoor is er sprake van superieure prestaties. 
Porter (1985) stelt dat slechts één bedrijf een kostenleider kan zijn en als dit het enige 
verschil is tussen het bedrijf en zijn concurrent, dan is de beste strategische keuze de 
lagekostenstrategie (Malburg, 2000). Voor een effectief kostenleiderschap zou volgens 
Hyatt (2001) een bedrijf een groot marktaandeel moeten hebben. De lage kosten 
hebben ook nadelen. Ze creëren weinig klantloyaliteit als een bedrijf de prijs te laag 
zet. Dit kan ten koste gaan van de inkomsten. 

Bij een differentiatiestrategie ligt de nadruk op het verkrijgen van een unieke 
positie in de markt. Essentieel hiervoor is om te bepalen waarin het bedrijf zich onder-
scheidt van zijn concurrenten. Distinctieve factoren kunnen zijn: dienstverlening, 
imago, kwaliteit, product, marketingbenadering etc. Voor de effectiviteit van deze 
strategie moet volgens McCracken (2002) de boodschap van differentiatie de klanten 
wel bereiken, omdat de perceptie van de klant erg belangrijk is. Klanten moeten bereid 
zijn om een surplus te betalen voor dit onderscheid. De kosten worden niet uit het oog 
verloren bij deze strategie, maar ze vormen niet de belangrijkste inzet.  

Tot slot zijn er ook nog de focusstrategieën gericht op kosten of differentiatie. Het 
verschil met de vorige twee strategieën is dat er bij deze aanpak wordt gekozen voor 
een kleine(re) scope of reikwijdte binnen een bedrijfstak. Een onderneming die voor 
een focusstrategie kiest, legt zich toe op het concurreren binnen één of een beperkt 

8 Ze worden ‘generieke’ strategieën genoemd omdat ze niet ondernemings- of industrie-afhankelijk 
zijn. 



2 Concurrentiestrategieën 

37 

aantal marktsegmenten in plaats van de totale markt. Deze strategie gaat uit van de 
veronderstelling dat een bedrijf op deze wijze zijn enige strategische doelgroep effi-
ciënter of effectiever van dienst kan zijn dan breder opererende concurrenten.  

De relatie tussen bedrijfsstrategieën en bedrijfsprestaties is door diverse onder-
zoekers bediscussieerd. Porter (1980) stelt dat een bedrijf een keuze moet maken. 
Indien het niet tussen de concurrentiestrategieën kan kiezen, ontstaat het ‘stuck in the 
middle’-fenomeen, waardoor het minder presteert ten opzichte van mededingers die 
een ‘pure’ strategie volgen (Thornhill en White, 2007; Miller, 1992). Onderzoekers 
die de prestaties van pure strategieën ondersteunen, zijn bijvoorbeeld Hambrick 
(1982), Dess en Davis (1984) en Parker en Helms (1992). 

Aan de andere kant stellen diverse onderzoekers deze bewering ter discussie (bv. 
Leitner en Güldenberg, 2010; Parnell et al. 2004; Hill, 1988; Murray, 1988; Miller, 
1992; Parnell, 2000; Helms et al., 1997; Miller en Dess, 1993). Zij geven aan dat 
bedrijven het beste presteren door een combinatie van deze strategieën te gebruiken in 
de vorm van een hybride strategie (lees: een combinatiestrategie). Volgens die 
onderzoekers is een belangrijke tekortkoming van de lagekostenstrategie en differen-
tiatiestrategie dat deze elkaar niet volledig uitsluiten. Over het algemeen hebben 
volgens hen alle succesvolle bedrijven op de lange termijn een aanpak die rekening 
houdt met differentiatie. Deze heeft niet alleen betrekking op eigenschappen als inno-
vatie en kwaliteit, maar ook op vormen van kostenleiderschap en zelfs focusstrategie.  

Dit betekent dat, ongeacht of er sprake is van pure of hybride strategieën, enige 
mate van differentiatie altijd nodig is om zich van de concurrent te onderscheiden. De 
wijze waarop deze differentiatie plaatsvindt, kan betrekking hebben op veel 
verschillende activiteiten. Een belangrijk aspect is de positionering van het bedrijf in 
de markt. Hoe dat proces zich voltrekt, hangt in grote mate af van hoe bedrijven zich 
in de ogen van de klant profileren.  

Voor een effectieve positioneringsstrategie worden markten gesegmenteerd in iden-
tificeerbare en doelmatige segmenten. In dit geval is er sprake van needs-based 
positioning (Porter, 1996). Marktsegmentatie is het proces waarbij consumenten 
worden ingedeeld in duidelijk onderscheiden groepen met gelijksoortige behoeften, 
kenmerken of gedrag (Kotler, 2000). Binnen elk segment beschouwt men deze groep 
als homogeen wat betreft gedrag, waarden en marktbehoeften. Tevens moet het 
segment groot genoeg zijn om een winstgevende marktstrategie uit te voeren.  

Voor het volgen van een behoeftegerichte positioneringsstrategie wordt in grote 
mate een beroep gedaan op de marketingactiviteiten van bedrijven. Daar waar Porter 
oog heeft voor de concurrentiepositie in relatie tot industriekrachten, speelt de 
positionering van bedrijven in de consumentenmarkten een belangrijke rol. Kumar 
(2004) geeft aan dat marketing en strategie nauw met elkaar verbonden zijn omdat 
strategische segmenten benaderd worden vanuit een netwerk van waardeactiviteiten. 
Dit netwerk is een combinatie van alle marketing- en strategische activiteiten die 
nodig zijn om waarde te creëren voor de klant. Deze waardeactiviteiten zijn gericht op 
een effectieve positionering van het bedrijf en zijn producten/diensten bij de klant.  
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Een bedrijf, businessunit, merk of product positioneert zich door – in de perceptie 
van de afnemers – een (relatieve) positie te realiseren ten opzichte van vergelijkbare 
concurrenten (Kotler en Armstrong, 2006). Het imago en in het bijzonder het merk 
spelen een zeer prominente rol in dit proces. Volgens Kumar (2004) is branding het 
differentiatiemechanisme dat producten en diensten onderscheidt van die van de 
concurrent. Niet alleen omdat een merk als referentie een grote waarde vertegen-
woordigt, maar ook omdat het kan dienen als ijkpunt voor keuzes over nieuwe 
‘product-markt’-combinaties of distributiebeslissingen. Arnold (1992, p. 96) zegt het 
volgende over de rol van een merk binnen de strategie:  

 
The objective of strategy is a sustainable competitive advantage, which may come from 
any part of the organization’s operation. The market is the judge of this advantage. 
Brand strategy is the process whereby the offer is positioned in the consumer’s mind to 
produce a perception of advantage. 

 
Het succes van een merk is dat het als een meerwaarde kan overkomen ten opzichte 
van zijn concurrenten (Kotler, 2000). Merken bestaan in de gedachten van mensen 
(consumenten, werknemers, andere stakeholders). Alle functionele en emotionele 
associaties die consumenten hebben, tellen bij elkaar op tot de totale merkervaring. 
Niet de fabrikant of de merkeigenaar, maar de consument ‘maakt’ het merk, zoals 
Franzen (1998, p. 59) opmerkt: ‘Een merk bestaat alleen in de hersenen van mensen. 
Het is een netwerk van associaties tussen elementen in het geheugen.’  

Het imago van een bedrijf of product is gekoppeld aan de merkattributen. 
Merkattributen leiden tot bewustwording en beeldvorming bij de klant (beeldmerk/ 
brand image) op basis van waargenomen kwaliteit, waargenomen waarde en associaties 
die klanten hebben bij het (beeld)merk. Deze attributen brengen volgens Doyle 
(2000) merkkracht mee en bepalen de hiërarchische marktpositie en het marktaandeel. 
Dit stelt de aanbieder in staat om een prijs te vragen die overeenkomt met het prestige 
dat aan zijn (beeld)merk verbonden is, de loyaliteit van de klant te verkrijgen, een 
marktaandeel te verwerven en/of te bezetten en vanuit dit (groeiende/grotere) markt-
aandeel zijn distributiekracht te ontwikkelen. 

Deze inzichten maken duidelijk dat bedrijven die een succesvolle positionerings-
strategie willen volgen hun waardeactiviteiten niet alleen moeten richten op het 
aanbieden van onderscheidende producten en diensten, maar ook op activiteiten die 
een onderscheidend imago beogen. Deze combinatie van materiële en immateriële 
eigenschappen binnen een specifiek segment draagt bij aan het creëren van een 
sterkere marktpositie ten opzichte van concurrenten.  
 
22.3.2 Resource based-theorie 
 
Bij de resource based-theorie staan de unieke middelen van het bedrijf centraal die het 
behalen van concurrentievoordeel trachten te verklaren. Sinds de introductie van het 
concept van de resource based-theorie (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991) wordt er 
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binnen het strategisch denken steeds meer benadrukt dat bedrijven moeten con-
curreren op resources en capaciteiten, zowel tastbare als ontastbare. Deze resources 
fungeren hierbij als startpunt voor de te bepalen strategie. Volgens dit model ligt de 
verklaring voor concurrentievoordeel bij de moeilijk imiteerbare middelen die binnen 
een bedrijf aanwezig zijn. Deze benadering heeft veel interesse opgewekt sinds 
Prahalad en Hamel (1990) in hun artikel ‘The core competences of the organisation’ 
het verband legden tussen kerncompetenties en concurrentievoordeel. 

Deze relatie is echter niet nieuw. Voorheen werd het belang van resources en 
competenties reeds door verschillende onderzoekers aangekaart. Zo spreekt Selznick 
(1957) al over onderscheidende competenties. Penrose (1959) beschouwt een onder-
neming als een verzameling of bundel productieve resources die gecoördineerd en 
verbonden zijn door een administratieve structuur. Zij formuleert als eerste de stelling 
dat de heterogeniteit en niet de homogeniteit in de distributie van productieve 
resources ondernemingen onderscheidt en uniek maakt, zelfs al zijn ze actief binnen 
dezelfde industrie. Volgens Barney (1991) kan een bedrijf concurrentievoordeel 
behalen wanneer het door de inzet van zijn resources in staat is een hogere efficiëntie 
en effectiviteit te realiseren dan concurrerende ondernemingen, ongeacht of deze 
mededingers al dan niet tot dezelfde industrie behoren.  

Hoewel Selznick (1957) en Penrose (1959) het strategische belang van resources 
aangaven, zijn het de recente onderzoekers (Barney, 1991, 2002; Collis en 
Montgomery, 1995; Hamel, 1994) die expliciet criteria hebben geformuleerd waaraan 
deze resources moeten voldoen willen deze van strategische waarde zijn voor het 
bedrijf. Volgens Barney (2002) dienen resources te voldoen aan de zogenaamde 
VRIO-criteria (Valuable, Rare, Inimitable, Organization). In zijn optiek kunnen 
resources die niet waardevol, schaars, moeilijk imiteerbaar, complementair en 
onderling afhankelijk zijn weliswaar een tijdelijk concurrentievoordeel opleveren, maar 
geen duurzaam. De voorwaarde van moeilijke imiteerbaarheid zorgt voor een imper-
fecte mobiliteit, waardoor een isolatiemechanisme of drempel ontstaat die het concur-
rentievoordeel verdedigbaar maakt. 

De meeste empirische studies vanuit de resource based-theorie hebben slechts de 
relatie geanalyseerd tussen de bedrijfsprestaties en het bezitten van één resource of een 
beperkte groep resources. In de metabeschouwing van Newbert (2007) komt naar 
voren dat niet zozeer de resources leiden tot concurrentievoordeel of betere bedrijfs-
prestaties, maar de kerncompetenties van het bedrijf. De empirische steun voor de 
resource based-theorie is volgens Newbert (2007) marginaal, met circa 53% van de 
onderzoeken die de relatie tussen resources en concurrentievoordeel bevestigt, maar 
vergelijkbaar met andere theorieën binnen het onderzoeksdomein van strategisch 
management. Ook het metaonderzoek van Crook et al., (2008) ondersteunt die 
relatie. Zij geven aan dat er voldoende empirisch bewijs is voor een connectie tussen 
strategische resources en verbeterde bedrijfsprestaties.  

Welke resources of combinaties van resources concurrentievoordeel meebrengen, is 
echter onduidelijk. In bovenstaande onderzoeken worden diverse resources gebruikt 
om na te gaan welke leiden tot een concurrentievoordeel, zoals financiële resources, 
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human resources, marketingresources, technologische resources, fysieke resources etc.9 
Volgens Barney (2002) kunnen deze bedrijfsmiddelen allemaal concurrentievoordeel 
opleveren, mits ze voldoen aan de VRIO-criteria. 

Een belangrijke tekortkoming van de resource based-theorie is echter dat het 
strategische succes van resources niet apart kan worden getoetst, omdat de theoretische 
waarde van deze resources moet worden vastgesteld in de wisselwerking met externe 
marktkrachten. Daarnaast hebben volgens Andersén (2011) weinig auteurs de relatie 
tussen strategische resources vanuit een holistisch perspectief geanalyseerd. Bovendien 
heeft niet elke strategische resource voor elk bedrijf dezelfde waarde. Deze is volgens 
Newbert (2008) afhankelijk van bijvoorbeeld de bedrijfsstrategie die gevoerd wordt. 
Sommige resources matchen met de bedrijfsstrategie en andere niet. Volgens Newbert 
(2008) kunnen resources enorm veel waarde hebben, maar kan hun waarde alleen 
gerealiseerd worden door ze te combineren met andere, corresponderende resources. 
Hij gaat ervan uit dat een waardevollere combinatie gecorreleerd is met een groter 
concurrentievoordeel omdat de resources dan effectief geëxploiteerd kunnen worden.  

De meeste onderzoekers die zich bezighouden met resource based-theorie onder-
kennen dat resources leiden tot concurrentievoordeel, maar geven aan dat de wijze 
waarop dit gebeurt nog onduidelijk is (Newbert, 2007, 2008; Zubac et al., 2010; 
Kraaijenbrink et al., 2010; Crook et al., 2008; Sheehan en Foss, 2007). Ter aanvulling 
op hun focus op resources en competenties benadrukken zij een procesgebaseerde 
benadering die tracht te begrijpen welke combinaties van middelen en mogelijkheden 
duurzaam concurrentievoordeel opleveren en hoe sommige bedrijven in staat zijn beter 
te presteren dan andere.  

Om enigszins inzichtelijk te maken op welke wijze bedrijfsmiddelen via dit proces 
tot concurrentievoordeel kunnen leiden, blijkt marktgerichtheid – een concept uit de 
strategische marketing – een bruikbaar instrument (Kohli en Jaworski, 1990; Narver 
en Slater, 1990; Morgan en Strong, 1998). Marktgerichtheid is een filosofie die de 
hoogste nadruk legt op het creëren en onderhouden van superieure klantwaarde 
(Narver en Slater, 1990) door middel van betere klantgerichtheid (inzicht in de 
wensen en behoeften van klanten), betere concurrentieoriëntatie (inzicht in de sterke 
en zwakke punten van concurrenten) en betere interfunctionele coördinatie (gebruik-
maken van de bedrijfsmiddelen om meerwaarde te creëren voor de klant). Hierbij 
steunt men in belangrijke mate op de organisatiecultuur. Tevens doet deze aanpak 
volgens Day (1994) een beroep op belangrijke organisatievaardigheden als markt-
waarneming en de verwerking van de waargenomen marktinformatie om uiteindelijk 
effectief te kunnen anticiperen.  

Het concept marktgerichtheid identificeert de combinatie van resources die nodig 
is om concurrentievoordeel te behalen en maakt hierbij de verbinding tussen markt-
ontwikkelingen en resources. Ondanks de focus op de resources hanteert het een 
outside-in-perspectief op het identificeren van de strategische waarde van deze 
resources. Het ondervangt hiermee een belangrijk punt van kritiek op de resource 

9 Ter illustratie, zie overzicht Barney (2002). 
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based-theorie dat stelt dat de waarde van resources bekeken moet worden in relatie tot 
de markt.  

De overgrote meerderheid van de marktgerichtheidsonderzoeken heeft het effect 
bestudeerd van marktgerichtheid op bedrijfsprestaties, als bewijs van haar superioriteit 
als strategische oriëntatie (Hult en Ketchen Jr, 2001; Kirca et al., 2005; Zhou et al., 
2005, 2007; Jaworski en Kohli, 1993; Slater en Narver, 1994). Het merendeel van 
het empirische onderzoek heeft zich gericht op de relatie tussen marktgerichtheid en 
bedrijfsprestaties onder verschillende omgevings- en organisatiecondities (bv. 
concurrentie-intensiteit, grootte van de onderneming). Deze onderzoekers bevestigen 
dat de uitvoering van marktgerichtheid leidt tot betere bedrijfsprestaties. 

Een van de meest serieuze kritieken op de resource based-theorie is volgens diverse 
onderzoekers (bv. Newbert, 2008; Priem en Butler, 2001) de tautologische aard van 
het criterium waarde op concurrentievoordeel. Gelet op de tautologie in de opera-
tionele definitie is een empirische toets van deze concepten moeilijk. In het debat 
tussen Priem en Butler (2001) en Barney (2001) geven beide kampen aan dat de 
waarde van de ondernemingsmiddelen moet worden bekeken in de specifieke context 
waarbinnen een onderneming actief is. Deze onderzoekers onderkennen dat waarde 
in de resource based-benadering exogeen moet worden bepaald en dat de theorie daar 
onvoldoende antwoord op geeft. Echter, deze theorie maakt wel duidelijk dat, 
ondanks het tautologische karakter van het criterium waardevol, bedrijven relevante 
resources moeten vergaren die voldoen aan de overige criteria om concurrentievoor-
deel te behalen.  

Volgens diverse onderzoekers (bv. Armstrong en Shimizu, 2007; Hitt et al., 2001; 
Newbert, 2007, 2008; Hunt, 2000; Hughes en Morgan, 2008) dient de bedrijfs-
strategie een interveniërende rol te spelen. In hun optiek zijn resources per definitie 
gelieerd aan bedrijfsprestaties. Deze onderzoekers benadrukken de complementariteit 
van de bedrijfsstrategieën en resources, wat ertoe leidt dat met zowel interne als 
externe factoren rekening moet worden gehouden in het analyseren van bedrijfspresta-
ties. De realisatie van de potentiële waarde van resources is dan (mede) afhankelijk van 
de bedrijfsstrategie, de wijze waarop die strategie wordt uitgevoerd en de middelen die 
ervoor worden gebruikt. 
 
22.3.3 Relatietheorie  
 
In het verlengde van de resource based-theorie is het afgelopen decennium een derde 
theorie ontstaan die het behalen van concurrentievoordeel tracht te verklaren. Vaak is 
ervan uitgegaan dat bedrijven als autonome entiteiten op eigen kracht concurrentie-
voordeel kunnen verwerven. Dit beeld is echter volgens Gulati et al. (2000) onvolledig 
in een omgeving waarin bedrijven ingebed zijn in verschillende sociale en professionele 
netwerken en relaties uitwisselen met andere organisatie-actoren. Volgens deze 
onderzoekers worden opbrengsten gezamenlijk met de partners gegenereerd en 
verkregen. De relationele opbrengsten vloeien voort uit de dyade of het netwerk. Een 
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bedrijf dat alleen opereert, ongeacht zijn capaciteiten of resources, heeft deze 
opbrengsten niet (Dyer en Singh, 1998; Gulati et al., 2000). Op dit belangrijke punt 
onderscheidt deze theorie zich van de positionerings- en resource based-theorie.  

Omdat de concurrentie tussen bedrijven alsmaar scherper wordt, kunnen (strate-
gische) netwerken volgens Gulati et al. (2000) steeds meer van strategische waarde 
zijn. Het behalen van concurrentievoordelen vindt vanuit deze invalshoek plaats door 
middel van samenwerking met externe partijen. De netwerken omvatten verschillende 
typen relaties, zowel horizontaal als verticaal, met andere actoren zoals leveranciers, 
klanten en concurrenten, inclusief relaties door industrieën en landen heen (Gulati et 
al., 2000).  

De relaties die een bedrijf creëert en in stand houdt, kunnen conceptueel 
onderscheiden worden op basis van hun inhoud. Deze definieert de relatie en het doel 
van de relatie. Mogelijke parameters zijn: coöperatief of opportunistisch, sterk of zwak, 
veelvoudig of enkelvoudig etc. Het type relatie heeft een duidelijk effect op het 
strategische gedrag en de prestaties van een bedrijf. Ter illustratie: een coöperatieve en 
sterke relatie kan op lange termijn meer voordelen opleveren dan een opportunistische 
en zwakke. Bepaalde relaties zijn volgens Gulati et al. (2000)  niet alleen zeer 
waardevol, maar ook moeilijk te imiteren door concurrenten, mede door de historie en 
reputatie van het specifieke bedrijf.  

Een relatie kan gedefinieerd worden als een enkelvoudige verstandhouding voor 
een bepaald doel (zoals een adviesrelatie) of als een set van meerdere relaties tussen 
actoren (zoals alliantie, vriendschap, advies, communicatie, innovatie etc.). In dit 
laatste geval is er sprake van multiple relations (Hite, 2008; Koehly en Pattison, 2005). 
Dit zijn meervoudige relaties die bestaan in een een-op-eenverhouding tussen twee 
actoren. Er is dus sprake van multipliciteit wanneer meerdere typen van relatie-
inhouden samenkomen binnen een enkele connectie. Hoe meer dimensies in een 
connectie bestaan, des te sterker kan de relatie zijn (Hite, 2008). Op deze wijze zou 
een bedrijf meerdere relatievoordelen kunnen behalen uit die ene connectie. 

Volgens Hite (2008) kunnen relaties sociale agenten voordelen bieden op een drie-
tal dimensies, namelijk de stroom van resources, kansen en legitimiteit. Wat betreft de 
stroom van resources kan de relatie voorzien in veel verschillende typen tastbare en 
niet-tastbare resources, zoals informatie, kennis, advies, financieel kapitaal, sociaal 
kapitaal, human resources en relationele inhoud (bv. emotionele en sociale ondersteu-
ning). Een relatie kan ook ondernemingskansen verschaffen. Tot slot brengt een relatie 
mogelijk legitimiteit met zich mee, door reputatie, vertrouwen, verwachtingen van 
normatief gedrag en signalerende functies. 

Deze relaties worden ook wel beschouwd als het relationele of customer-kapitaal van 
een bedrijf (Edvinsson et al., 1997). Customer-kapitaal wordt gedefinieerd als de ge-
ombineerde waarde van de bedrijfsrelaties met klanten, leveranciers, branche-
organisaties en markten. Dit kapitaal refereert aan eigenschappen als vertrouwen, 
begrip en de sterkte en loyaliteit van klantrelaties. In een wereld waarin onder andere 
informatie wordt afgeschermd van anderen kan de toegang tot bepaalde netwerken van 
strategisch belang zijn. Hoe beter de relaties, des te meer informatie- en controle-
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voordelen kunnen er uit deze relaties verkregen worden (Burt, 1992). 
De waarde van relaties wordt binnen de strategisch managementliteratuur sinds het 

afgelopen decennium ook benaderd vanuit het sociologische concept sociaal kapitaal 
(bv. Adler en Kwon, 2002; Koka en Prescott, 2002; Tsai en Ghoshal, 1998). Sinds de 
introductie van dit concept door onder anderen Coleman (1988) heeft het aan 
interesse gewonnen. Een begrip van ‘sociaal kapitaal’ is echter nodig om het voordeel 
ervan in te zien. 

Er bestaan verschillende definities van sociaal kapitaal. De bekendste zijn van de 
sociologen Bourdieu (1986), Coleman (1988,1990) en Putnam (1995). Coleman 
(1988, p.98) omschrijft sociaal kapitaal als ‘a variety of different entities, with two 
elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they facilitate 
certain actions of actors – whether persons or corporate actors – within the structure’. 
Putnam (1995, p. 67) definieert het als ‘features of social organization such as networks, 
norms, and social trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit’. 
Volgens Bourdieu en Wacquant (1992, p. 119) is sociaal kapitaal ‘the sum of the 
resources, actual or virtual, that accrue to an individual or group by virtue of possessing a 
durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and 
recognition’.  

Bovenstaande omschrijvingen maken duidelijk dat er geen algemene definitie van 
het begrip sociaal kapitaal bestaat. Ze omvatten echter wel allemaal de term ‘netwerk’. 
Het sociaal kapitaal geeft de verbindingen en relaties in het netwerk van een actor aan. 
Dit netwerk verleent toegang tot verschillende resources (Nahapiet en Ghoshal, 1998, 
p. 252). Vanuit dit netwerkperspectief definiëren Nahapiet en Ghoshal (1998, p. 243) 
sociaal kapitaal als: 
  

The sum of the actual and potential resources embedded within, available through, and 
derived from the network of relationships possessed by an individual or social unit. 
Social capital thus comprises both the network and the assets that may be mobilized 
through that network.  

 
Zij beschrijven dit als een netwerk van relaties dat verder reikt dan de grenzen van het 
bedrijf (Pearse, 2009). Om sociaal kapitaal te bezitten moet een actor verbonden zijn 
met andere actoren, net deze andere actoren vormen immers de daadwerkelijke bron 
voor het behalen van concurrentievoordeel. Vanuit dit organisatieperspectief defi-
niëren Bourdieu en Wacquant (1992) sociaal kapitaal als waardevolle resources die een 
individu verkrijgt vanuit zijn netwerk van relaties. Hitt en Ireland (2002, p. 5) defin-
iëren het als ‘the relationships between individuals and organizations that facilitate action 
and create value’. Sociaal kapitaal is het kapitaal dat actoren in staat stelt hun sociale 
contacten te mobiliseren om waardevolle resources te verkrijgen (Brunie, 2009).  

Sommige netwerken kunnen relatief stabiel zijn, maar over het algemeen zijn ze 
meer dynamisch van aard (White, 1992). Zowel exogene als endogene factoren be-
ïnvloeden de wijze waarop het netwerk wordt vormgegeven. Exogene factoren bevat-
ten omgevingsveranderingen die ertoe kunnen leiden dat de relatie en het netwerk 
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wijzigen. Bij endogene factoren wordt meestal gerefereerd aan het gedrag van de 
actoren binnen het netwerk dat kan veranderen in een bepaalde periode. Deze exogene 
en endogene dynamiek kunnen significante consequenties hebben wat betreft het 
concurrentievoordeel van elke actor in een netwerk.  

Dit bekent dat het sociaal kapitaal een resultaat is van de dagelijkse interactie 
tussen mensen. Omdat het soms moeilijk is om te anticiperen op deze interactie, kan 
dit zowel een positief als een negatief effect teweegbrengen. Verschillende voordelen 
kunnen ontstaan vanuit sociaal kapitaal. Sandefur en Laumann (1998) geven er drie 
belangrijke aan. Ten eerste is het makkelijker om via zo’n netwerk aan verschillende 
bronnen van informatie te komen. Daarnaast zorgt het voor controle en invloed. Ten 
slotte creëert het solidariteitsvoordelen of closure en vertrouwen.  

Daarentegen kan sociaal kapitaal ook risico’s bevatten die de positieve effecten 
ervan overschaduwen (Hansen et al., 1999; Leana en Van Buren, 1999). Het gevaar 
bestaat namelijk dat men te veel ingesloten wordt binnen een netwerk en te veel 
kosten maakt om dit kapitaal tot stand te laten komen en te onderhouden. Deze 
investeringen zouden om kostentechnische redenen onaantrekkelijk kunnen zijn. 
Daarnaast kan te veel inbedding leiden tot inertie. 

In het algemeen verschaft het gebruik van (strategische) netwerkconcepten en 
sociaal kapitaal een waardevolle aanvulling op de verklaringen voor concurrentie-
voordeel op bedrijfs- en industrieniveau. Het incorporeert het netwerkmechanisme in 
onder meer het vijfkrachtenmodel (Porter, 1980), dat veelal gebaseerd is op econo-
mische krachten. Strategische netwerken waarin bedrijven opereren, en die van invloed 
kunnen zijn op de structuur van de industrie en haar prestaties, worden via het 
netwerkperspectief onder de aandacht gebracht. Het geeft een waardevol inzicht in de 
positioneringsstrategie die bedrijven moeten voeren om concurrentievoordelen te 
behalen.  

Daarnaast zorgt het netwerk van een bedrijf, door middel van zijn netwerk-
resources, er onder andere voor dat het toegang heeft tot waardevolle resources en 
informatie- en controlevoordelen (Burt, 1992). Wat van waarde kan zijn voor het 
behalen van concurrentievoordeel, zoals benadrukt wordt in de resource based-theorie 
(Barney, 1991). Omdat de netwerken van nature uniek zijn, is het moeilijk voor 
concurrenten deze te imiteren. Daarbovenop worden vanuit deze relaties resources 
gecreëerd, wat het nog moeilijker maakt om deze na te bootsen of met gelijksoortige 
substituten te komen. Zulke waardevolle netwerken kunnen daardoor als een bron van 
(duurzaam) concurrentievoordeel dienen.  
  
 

2.4 Onderzoeksschema  
 
In de vorige paragrafen is het behalen van concurrentievoordelen vanuit de 
positionerings-, resource based- en relatietheorie bediscussieerd. Deze theorieën geven 
vanuit verschillende invalshoeken inzicht in de wijze waarop bedrijven concurrentie-
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voordeel kunnen verwerven. Er kunnen dus drie verschillende vormen van 
concurrentievoordeel worden aangegeven: positioneringsvoordeel, competentievoor-
deel en relationeel voordeel. Het behalen van deze voordelen is afhankelijk van de 
diverse strategieën die bedrijven ondernemen, namelijk: positioneringsstrategieën, 
resource based-strategieën en relatiestrategieën. Strategie duidt hierbij op de combinatie 
van bedrijfsactiviteiten die nodig zijn om deze vormen van concurrentievoordelen te 
behalen.  

Met positioneringsstrategie worden de activiteiten bedoeld die van belang zijn om 
een sterke positie op de consumentenmarkt te verwerven. Deze strategie is onder 
andere gericht op de segmentatie, de producten, de diensten en het imago die beter 
aansluiten bij de behoefte van de markt dan deze van de concurrenten. Resource based-
strategieën verwijzen naar de activiteiten die gericht zijn op het verkrijgen en 
ontwikkelen van resources die van strategisch belang zijn om concurrentievoordeel te 
behalen. Dit type beleid stelt zich ten doel marktgerichte competenties zoals strate-
gische kennisresources en een strategische organisatiecultuur te verwerven. Bij relatie-
strategieën ligt de nadruk op de wijze waarop strategische relaties verkregen en geëx-
ploiteerd kunnen worden. Hierbij spelen twee aspecten een belangrijke rol, namelijk 
het opbouwen van een strategisch netwerk en de netwerkresources die van belang zijn 
om dit netwerk te verkrijgen. Het onderzoeksschema ziet er als volgt uit: 
 

TTabel 4: Concurrentiestrategieën en -voordelen 
 
Concurrentiestrategie Concurrentievoordelen 
Positioneringsstrategie Positioneringsvoordeel 

Segmentatie 
Producten en diensten 
Merkpositionering 
 

Resource based-strategie Competentievoordeel 
Kennisresources 
Organisatiecultuur 
 

Relatiestrategie Relatievoordeel 
Netwerkbereik 
Netwerkresources 

 
Met behulp van dit schema wordt in de komende hoofdstukken onderzocht op welke 
wijze bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen deze strategieën implemen-
teren om positionerings-, competentie- en relatievoordelen te behalen. Aan het einde 
van het onderzoek worden deze theorieën geëvalueerd.  

Het strategisch positioneren van het bedrijf, het verkrijgen van strategische 
(markt)competenties en het belang van netwerken vloeien voort uit de bediscussieerde 
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theorieën. Vanuit deze theorieën wordt onderzocht op welke wijze bedrijven concur-
rentievoordelen kunnen verwerven in een multiculturele omgeving. De onderzoeks-
vragen zijn: 
 

1. Op welke wijze behalen bedrijven vanuit hun positioneringsstrategie voordeel in 
een multiculturele omgeving? 

2. Op welke wijze behalen bedrijven vanuit hun resource based-strategie voordeel in 
een multiculturele omgeving? 

3. Op welke wijze behalen bedrijven vanuit hun relatiestrategie voordeel in een 
multiculturele omgeving?  

 
In de eerste deelvraag staan de positioneringsstrategieën van bedrijven centraal. De 
strategieën die bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen hanteren of hebben 
gehanteerd, worden in kaart gebracht. Het onderzoek gaat na welke positionerings-
strategieën leiden tot een positioneringsvoordeel. Bij de tweede deelvraag worden 
vervolgens de resources van bedrijven bestudeerd. Er wordt gekeken op welke wijze 
bedrijfscompetenties van invloed zijn op het behalen van een competentie-voordeel. 
Tot slot richt het onderzoek zich via de derde deelvraag op de relaties die bedrijven 
aangaan en welke relationele strategieën tot concurrentievoordeel kunnen leiden.  

  

2.5 Methodologie 
 
Binnen het gehele managementonderzoek wordt de methodologie tot op heden 
onvoldoende ter discussie gesteld. De onderzoeksstrategie, de conceptualisering, de 
onderzoeksmethoden en dergelijke zijn nog druk bediscussieerde aspecten van het 
onderzoeksbedrijf. Deze stand van zaken kenmerkt uiteraard ook dit onderzoek, dat in 
de bedrijfskundige traditie past. Diverse onderzoekers geven aan dat als het onder-
zoeksveld van strategisch management – dat nu circa drie decennia oud is – zich verder 
wil ontwikkelen, er meer aandacht moet worden besteed aan zowel de methodologieën 
van de onderzoeken als de interpretatie van de resultaten (Ketchen et al., 2008; Boyd 
et al., 2005). Deze problematiek is tekenend voor een onderzoeksveld waarin nieuwe 
theorieën en paradigma’s worden ontwikkeld. 

Omdat de te onderzoeken relaties – multiculturele omgeving en concurrentie-
voordelen, en meer in het bijzonder de positionerings-, competentie- en relatie-
voordelen – een weinig onderzocht veld zijn, is dit onderzoek noodzakelijkerwijs 
explorerend. Dat betekent dat de theorieën als richtingwijzers worden gehanteerd. Ze 
worden losjes ‘ingezet’, waarbij de onderzoeker zoekend en tastend (soms dwalend) 
probeert elementen te vinden die de theorieën ondersteunen. Met dit explorerende 
onderzoek wordt dus uitgezocht op welke wijze bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen concurrentievoordelen behalen in een multiculturele omgeving. De 
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omgeving bestaat uit diverse stakeholders, zoals consumenten, medewerkers, bedrijven 
en sociaal-culturele en andere zelforganisaties. 

Voor het operationaliseren van de positioneringsstrategieën binnen het bank- en 
verzekeringswezen is het van belang om de markt te identificeren waarop bedrijven 
met elkaar concurreren en zich van elkaar proberen te onderscheiden. In dit onderzoek 
wordt gebruikgemaakt van de positioneringstypologie van Porter (1980), die bestaat 
uit de kostenleiderschap- en differentiatiestrategie. Nandakumar et al. (2011) betogen 
dat diverse onderzoeken de typologie van Porter op verschillende wijzen operationa-
liseren. Zo worden uiteenlopende kenmerken als promotie, advertentieintensiteit, 
imago, prijsverschillen en dienstverlening gezien als elementen van de differentiatie-
strategie. Voor de strategie die zich op kostenleiderschap toelegt, verwijst men naar 
zowel prijs als bedrijfskosten. In dit onderzoek worden positioneringsstrategieën 
geoperationaliseerd in marktgerichte activiteiten. Hierbij wordt stilgestaan bij de mar-
ketingstrategie, namelijk de segmentatie, de differentiatie van producten en diensten, 
en de merkpositionering. Daarnaast neemt dit onderzoek het marktaandeel en de klan-
tengroei binnen de multiculturele markt als maatstaven waarvan het positionerings-
voordeel enigszins kan worden afgeleid (Newbert, 2008).  

Om een overzicht te krijgen van het succes van deze marktgerichte activiteiten 
verwerkt dit onderzoek kwalitatieve data (m.b.t. bedrijfsactiviteiten) en kwantitatieve 
data (m.b.t. marktaandeel en klantengroei) die afkomstig zijn van deskundigen. Deze 
gegevens worden ondersteund door secundaire bronnen als bedrijfsdocumenten, 
interne memo’s, jaarverslagen etc.  

Voor het operationaliseren van resource based-strategieën wordt in dit onderzoek 
gebruikgemaakt van het concept marktgerichtheid (Day, 1994). Hierbij ligt de focus 
op de activiteiten die van belang zijn om concurrentievoordeel te behalen. Dit 
voordeel heeft betrekking op het kunnen waarnemen en verwerken van kennis over 
multiculturele ontwikkelingen en het snel kunnen anticiperen op die evolutie. Hierbij 
wordt een beroep gedaan op de kennisresources en organisatiecultuur van bedrijven. 
Door specifieke competenties als maatstaf te nemen, kan inzicht worden gegeven in de 
bedrijfsprocessen en -resultaten (Jusoh en Parnell, 2008). De activiteiten die gericht 
zijn op het aanvullen van een mogelijk competentiehiaat en de wijze waarop dit 
waardevoordelen kan opleveren, worden onderzocht door middel van kwalitatieve data 
die eveneens afkomstig zijn van ervaringsdeskundigen bij verschillende bedrijven 
binnen het bank- en verzekeringswezen.  

Voor het operationaliseren van relatiestrategieën wordt gebruikgemaakt van het 
concept sociaal kapitaal. Binnen dit kader worden de activiteiten onderzocht die nodig 
zijn om multiculturele relaties te verkrijgen en te exploiteren. In het bijzonder wordt 
ingegaan op twee kernelementen, namelijk de activiteiten die actoren van de 
verschillende bedrijven ondernemen om een multicultureel netwerk uit te bouwen en 
de activiteiten die ze ondernemen om uit deze relaties voordelen te puren. De 
aandacht gaat daarbij vooral naar informatie- en controlevoordelen zoals imago (Burt, 
1992). Op basis van deze concurrentievoordelen kan de waarde van de netwerk-
actoren, en daarmee het sociaal kapitaal van het bedrijf, inzichtelijk worden gemaakt.  
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Binnen de bank- en verzekeringssector ondernemen bedrijven verschillende 
bedrijfsstrategieën om concurrentievoordeel te behalen. De bedrijven waarvan een case 
is opgesteld, zijn:  
 

� vier grootbanken (ABN AMRO, Rabobank, ING, Fortis Bank). De Reaal 
Groep, waaronder SNS Bank, heeft aangegeven geen specifieke activiteiten te 
hebben ondernomen op het terrein van culturele diversiteit en nam dan ook 
niet deel aan dit onderzoek; 

� een Turkse bank (Akbank); 
� een hypotheekverstrekker (Sparck Insight); 
� vier verzekeringsmaatschappijen (Achmea Groep, RVS Verzekeringen, Delta 

Lloyd en Agis Zorgverzekering) en 
� tien assurantiekantoren, waarvan zes van Turkse afkomst, één van 

Hindostaanse afkomst en drie van oorsprong Nederlandse kantoren. 
 
Deze bedrijven zijn geselecteerd omdat ze verschillende activiteiten hebben onder-
nomen op het terrein van culturele diversiteit. De mate waarin en wijze waarop 
verschillen echter per bedrijf. De variatie aan activiteiten maakt inzichtelijk op welke 
wijze bedrijven concurrentievoordeel trachten te behalen in en uit een multiculturele 
omgeving.  

Voor het analyseren van de verschillende cases is in dit onderzoek gebruikgemaakt 
van primaire en secundaire data. Deze data zijn verzameld van 2007 tot en met 2009. 
Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van diepte-interviews. Deze interviews zijn 
nodig geweest om een totaalbeeld te krijgen van de activiteiten die bedrijven hebben 
ondernomen op het terrein van positionering, competenties en relaties. Ter voor-
bereiding op deze interviews zijn secundaire data verzameld. Dit zijn interne en 
openbare bedrijfsdocumenten, jaarverslagen, brancheonderzoeken, wetenschappelijke 
onderzoeken, krantenartikelen, promotiemateriaal, internetverslagen etc.  

Bij de vier grootbanken, die gezamenlijk het grootste marktaandeel van het bank-
wezen voor hun rekening nemen, werden diepte-interviews afgenomen met 
deskundigen (lees: sleutelfiguren) die binnen hun bedrijf over de meeste kennis 
beschikken met betrekking tot de activiteiten die werden ondernomen op het terrein 
van culturele diversiteit. Deze sleutelfiguren, meestal de diversiteitsmanager en/of 
marketingmanager en de humanresourcesmanager, werden voornamelijk aanbevolen 
door collega’s binnen het bedrijf. Zij gaven met behulp van interne evaluaties en hun 
bevindingen een beeld van de effectiviteit van de verschillende activiteiten die hebben 
plaatsgevonden. In het laatste geval is er sprake van self-reporting.  

Bij elke grootbank werden twee diepte-interviews afgenomen. Zo kon worden 
nagegaan of beide respondenten hetzelfde beeld gaven van de bedrijfsactiviteiten en de 
bijbehorende voordelen. De antwoorden van de respondenten kwamen telkens met 
elkaar overeen, waardoor extra interviews niet nodig bleken. Bij Rabobank zijn er vijf 
diepte-interviews afgenomen vanwege het lokale karakter van deze grootbank. Ook bij 
dit bedrijf spraken de respondenten elkaar niet tegen, maar vulden ze elkaar aan. 



2 Concurrentiestrategieën 

49 

Bij Akbank, Sparck Insight, Achmea Groep, RVS Verzekeringen, Delta Lloyd en 
Agis Zorgverzekering vond telkens één diepte-interview per bedrijf plaats, met de 
diversiteits- of marketingmanager. In het geval van de assurantiekantoren werd voor-
namelijk alleen de directeur geïnterviewd. In totaal zijn er dertig diepte-interviews af-
genomen.  

Bijna alle interviews zijn opgenomen met een voicerecorder om te voorkomen dat 
de onderzoeker relevante informatie over het hoofd ziet. De respondenten gaven hier 
toestemming voor. De antwoorden die gegeven zijn tijdens de interviews sluiten 
volledig aan bij de bedrijfsdocumenten die zijn voorgelegd. Deze bevindingen 
versterken de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek. 

De interviews zijn op basis van topics besproken. Deze topics vloeien voort uit het 
theoretische kader van dit onderzoek (zie Bijlage II). Aan de hand van de gegeven 
antwoorden zijn aanvullende vragen gesteld om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in 
de activiteiten die op diverse organisatieniveaus werden uitgevoerd en waartoe deze 
hebben geleid. Bij alle topics komt aan bod welke (multicultureel gerichte) activiteiten 
het bedrijf heeft ondernomen, op welke wijze deze activiteiten voordelen hebben 
opgeleverd en welke knelpunten er binnen het bedrijf zijn (geweest). 
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33 Multiculturele positionering 
 
 
 
 
 

3.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is aangegeven op welke wijze bedrijven concurrentie-
voordeel kunnen behalen. Deze inzichten zijn nodig om de kaders weer te geven 
waarbinnen de bedrijfsstrategieën werkzaam zijn. Voor veel bedrijven die succesvol 
willen zijn in een multiculturele omgeving is het nog onduidelijk wat voor 
bedrijfsstrategieën ze zouden moeten voeren om een gunstige positie te verwerven ten 
opzichte van hun mededingers.  

Voor deze bedrijven speelt het dilemma of voor elke etnische groep aparte acti-
viteiten moeten worden georganiseerd of dat alle etnische groepen op dezelfde manier 
kunnen worden benaderd. Dit dilemma reflecteert de discussie over segmentatie op 
internationaal niveau. Die wordt gevoerd tussen aanhangers van algemene (Levitt, 
1983) en cultuurspecifieke bedrijfsstrategieën (bv. Barsoux en Schneider, 2003). 
Volgens Levitt (1983) heeft de globalisering effect op de ontwikkeling van diverse 
culturen. Hij gaat ervan uit dat cultuurverschillen minder relevant worden voor de 
bedrijfsstrategieën omdat culturen op termijn zullen convergeren. Echter, deze 
stelling wordt door vele andere onderzoekers ter discussie gesteld (bv. Overby et al., 
2005; Barsoux en Schneider, 2003; De Mooij, 1998; Hofstede, 2001), waarbij 
geponeerd wordt dat culturen en cultuurverschillen terdege een rol spelen in het 
effectief benaderen van culturele gemeenschappen.  

Dit vraagstuk staat ook centraal in dit onderzoek, waarbij onderzocht wordt op 
welke wijze bedrijven een positioneringsvoordeel kunnen behalen in een multiculturele 
omgeving. Vanuit een strategisch managementperspectief is er relatief weinig onder-
zoek gedaan naar cultuurspecifieke bedrijfsstrategieën in een multiculturele omgeving. 
Dit in tegenstelling tot marketingonderzoeken10, die de multiculturele context er 
steeds meer bij betrekken (bv. Rao, 2003; Usunier en Lee, 2005; De Mooij, 2003; 
Burton, 2005). Het verschil in benadering is gelegen in het feit dat strategisch 
management een strategische marktpositie beschouwt als de concurrentiepositie van 
een onderneming ten opzichte van haar concurrenten (Porter, 1980), waarbij onder-
nemingen streven naar manieren om concurrentievoordeel te behalen door middel van 
het voeren van een unieke combinatie van bedrijfsactiviteiten. Vanuit marketing-
onderzoek wordt verwezen naar het proces van het maken en wijzigen van de percep-

10 De scheidslijn tussen strategisch management en marketing is redelijk vaag. 
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ties die consumenten hebben van de producten van een onderneming of van merken. 
Strategische positionering geeft in dit geval de fundamentele richting aan voor de 
ontwikkeling van de merkpositionering (Hooley et al., 2007).  

Kijkend naar de multiculturele markt en haar ontwikkelingen werpt de vraag zich 
op of bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen cultuurspecifieke positio-
neringsstrategieën moeten voeren en, zo ja, op welke wijze. In het onderzoek naar 
culturele positioneringsstrategieën is het voornaamste vraagstuk of de diverse etnische 
groepen andere wensen en behoeften hebben dan de meerderheid van de bevolking en 
dus of er cultuurspecifieke positioneringsstrategieën nodig zijn om de multiculturele 
doelgroep te benaderen.  

Dit hoofdstuk onderzoekt of en op welke wijze culturele positioneringsstrategieën 
leiden tot een positioneringsvoordeel in een multiculturele omgeving. Hierbij wordt 
nader ingegaan op de succesfactoren die bepalend zijn voor het behalen van dit 
voordeel. Deze zijn tot op heden nog onduidelijk. Voor het operationaliseren van de 
culturele positioneringsstrategieën ligt de focus op de segmentatie11 die bedrijven 
binnen het bank- en verzekeringswezen hebben gemaakt, de producten en diensten die 
aangeboden worden en de wijze waarop bedrijven zich ‘imagobewust’ hebben 
proberen te positioneren in de multiculturele markt.  

Deze elementen geven een goed beeld van de manier waarop bedrijven binnen de 
financiële sector zich in een multiculturele context proberen te positioneren en zich 
van elkaar proberen te onderscheiden. Op basis van deze (waardecreërende) activi-
teiten wordt onderzocht op welke wijze en in hoeverre deze bedrijven een positio-
neringsvoordeel realiseren in een multiculturele omgeving. De verwachting is dat 
hiermee duidelijk wordt wat de succesfactoren zijn voor het behalen van dit voordeel.  

De volgende paragraaf zal de voor- en nadelen van de verschillende positionerings-
strategieën bediscussiëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven die 
algemene en cultuurspecifieke positioneringsstrategieën voeren. In § 3.3 worden de 
culturele positioneringsstrategieën besproken die bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen volgen in een multiculturele omgeving. De vraag is welke cruciale 
succesfactoren leiden tot een positioneringsvoordeel. Hierbij wordt ingegaan op de 
segmentatie, de producten en diensten en het imago van de diverse bedrijven. Daarop 
volgt een discussie over de effectiviteit van de verschillende positioneringsactiviteiten. 
Tot slot besluit het hoofdstuk welke positioneringsstrategieën van invloed zijn op het 
behalen van een positioneringsvoordeel.  

11 Voor een effectieve positioneringsstrategie is het essentieel dat de markt op de juiste wijze wordt 
gesegmenteerd. Porter (1996) omschrijft dit als ‘need-based’-positionering. Twee andere vormen van 
positionering, ‘activity-based’- en ‘access-based’-positionering, komen uitgebreid terug in respectieve-
lijk hoofdstuk 4 en 5. 
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33.2 Positioneringsvoordeel 
 
Voor het streven naar een positioneringsvoordeel is het van belang dat een bedrijf zich 
strategisch positioneert12, dat wil zeggen: die activiteiten onderneemt die hem onder-
scheiden van zijn concurrenten (Porter, 1996, p. 68). De basisveronderstelling is dat 
sommige positioneringsstrategieën bedrijven in de gelegenheid stellen sneller een fit te 
realiseren en daardoor beter te presteren dan andere bedrijven in dezelfde markt.  

Er zijn diverse theorieën en typologieën ontwikkeld over de strategische positio-
nering van bedrijven (Miles en Snow, 1978; Porter, 1980). Volgens Porter (1980) zijn 
er twee positioneringsstrategieën waardoor een onderneming een superieure prestatie 
kan bereiken, namelijk kostenleiderschap en differentiatie. Door deze strategieën te 
gebruiken in een brede of een smalle scope (focusstrategie) ontstaan er uiteindelijk vier 
generieke positioneringsstrategieën. De kostenleiderschapsstrategie is erop gericht om 
lagere kosten te realiseren in vergelijking met concurrenten, zonder de aandacht 
volledig te besteden aan kwaliteit, service en andere aspecten. Bij een differentiatie-
strategie is een concurrentievoordeel gebaseerd op de diverse unieke eigenschappen van 
een bedrijf, zoals zijn dienstverlening en/of imago. Het bedrijf streeft naar het 
verkrijgen van een min of meer unieke positie in de markt. 

Binnen het bank- en verzekeringswezen laten verschillende onderzoekers over het 
algemeen gemengde resultaten zien over de te voeren positioneringsstrategie. Enerzijds 
geven zij aan dat het lastig is om een positioneringsvoordeel te behalen vanuit hun 
differentiatiestrategieën. De bevindingen van Powers en Hahn (2004) laten bijvoor-
beeld zien dat het in de bankensector moeilijk is om klanten te overtuigen om een 
hogere prijs te betalen voor een gedifferentieerde lening, zodat de additionele kosten 
van het volgen van een differentiatiestrategie terugverdiend kunnen worden. Daarnaast 
is het volgens Devlin en Ennew (1997) lastig omdat producten en diensten binnen de 
financiële dienstverlening gemakkelijk te kopiëren zouden zijn.  

Anderzijds geven onderzoekers als Bush en Sinclair (1992) en O’Farrell et al. 
(1992) aan dat banken in een volwassen industrie juist een differentiatiestrategie 
moeten volgen omdat managers in deze industrie bekend zijn met methodes van 
kostenreductie. Zij stellen dat dienstverlenende bedrijven die een differentiatiestrategie 
voeren beter presteren dan bedrijven die stuck in the middle zijn.  

Zowel een kostenleiderschapsstrategie als een differentiatiestrategie kan leiden tot 
een positioneringsvoordeel. Bij een kostenleiderschapsstrategie kan er echter maar een 
bedrijf winnen (Porter, 1980), waardoor andere bedrijven genoodzaakt zijn om zich te 
differentiëren door extra waardecreërende activiteiten op het getouw te zetten.  

Volgens Boonstra en Groeneveld (2006) differentiëren bedrijven binnen het bank-
wezen in Nederland het meest op dienstverlening en imago, en in mindere mate op 

12 Bij een marketingperspectief wordt positionering veelal vanuit de perceptie van de klant bekeken. 
Volgens Porter (1996, p. 64) ligt de essentie van strategisch positioneren in de onderscheidende 
activiteiten van het bedrijf.  
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producten, vanwege de homogeniteit in het productaanbod. Volgens deze 
onderzoekers proberen bedrijven binnen deze sector een gevoel te creëren dat klanten 
aanspreekt en hen bindt aan het bedrijf, waardoor ze ook niet hoeven te concurreren 
op prijs. Het is onduidelijk of de positioneringsstrategieën die bedrijven voeren 
algemeen of cultuurspecifiek zijn, en of concurrentie op voornamelijk imago 
voldoende is om een positioneringsvoordeel te behalen.  

Bedrijven kunnen zich op verschillende wijzen in de multiculturele markt zetten, 
onder meer via ‘needs-based’-positionering. Volgens Porter (1996) positioneren 
bedrijven zich hierbij vanuit de behoefte van de klant. In een multiculturele markt 
speelt de segmentatie hierbij een belangrijke rol, omdat mogelijk verschillende positio-
neringsstrategieën gevolgd moeten worden voor elk segment.  

De culturele ontwikkeling, die divergeert of convergeert, heeft invloed op de 
effectiviteit van een positioneringsstrategie. Het meest eenvoudige is om de multi-
culturele omgeving te negeren. In dit geval kunnen bedrijven de markt algemeen 
benaderen. Bedrijven die een dergelijke positioneringsstrategie toepassen, leggen de 
culturele diversiteit naast zich neer en benaderen alle culturen op dezelfde manier. 
Indien er sprake is van assimilatie, dan is het volgens Burton (2003) niet nodig om 
specifieke culturele positioneringsstrategieën te ontwikkelen om minderheidsgroepen 
te benaderen. Dit zou betekenen dat vanuit een cultureel perspectief bedrijven steeds 
meer op elkaar gaan lijken, waarbij de gemeenschappelijkheden meer significant zullen 
zijn dan de verschillen (Levitt, 1983). 

Het volgen van algemene positioneringsstrategieën, waarbij geen of nauwelijks 
rekening wordt gehouden met culturele diversiteit, is voor veel bedrijven de meest 
eenvoudige wijze in het benaderen van de multiculturele markt. Bij deze bedrijven is 
de noodzaak of wens om te veranderen nauwelijks aanwezig. De focus ligt op het 
behouden van stabiliteit en het continueren van bestaande, ‘traditionele’ bedrijfs-
activiteiten. De nadruk op het exploiteren van bestaande markten leidt ertoe dat deze 
bedrijven ook wel ‘defensieve’ marktstrategieën volgen. Door een algemene strategie 
te volgen, hoeven deze bedrijven geen extra inspanning te leveren met betrekking tot 
multiculturele differentiatie. Ze hoeven geen bijkomend onderzoek te verrichten naar 
de multiculturele markt om daarop te kunnen anticiperen. Door de markt algemeen 
te benaderen is er ook geen aanpassing van het beleid nodig, waardoor er weinig 
veranderd hoeft te worden binnen de organisatie. Het bedrijf kan voor zijn marketing 
en human resources gebruikmaken van bestaande marketing- en humanresources-
instrumenten. Kostentechnisch is dit aantrekkelijk.  

Bedrijven die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie voeren, plaatsen zich 
nadrukkelijk binnen deze culturele groep. Ze gaan uit van de veronderstelling dat een 
etnische groep specifieke behoeften heeft, waarop het bedrijf zijn waardecreërende 
activiteiten kan afstemmen. Dit komt terug in de wijze waarop deze bedrijven hun 
klanten benaderen. Zich op een specifieke etnische groep toeleggen heeft als voordeel 
dat alle bedrijfsactiviteiten gericht zijn op één groep en daardoor doelgericht worden 
ingezet. Ze kunnen zich helder positioneren op de markt door zich te profileren als 
het bedrijf dat volledig aansluit bij de behoeften van de etnische klant. Indien een 
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bedrijf zich richt op meerdere etnische groepen, dan is er sprake van een 
multiculturele positioneringsstrategie. Een bedrijf zet in dat geval voor elke etnische 
groep aparte activiteiten op het getouw. Volgens Koeman et al. (2010) kan deze 
benadering van de multiculturele markt vooral effectief zijn bij de eerste generatie 
migranten die getrouw blijven aan een levensstijl uit hun land van herkomst. Deze 
migranten spreken vaak de eigen moedertaal en hechten veel waarde aan producten 
die verband houden met hun eigen identiteit.  

Bij crossculturele positioneringsstrategieën worden de verschillende etnische 
groepen niet afzonderlijk benaderd. De focus ligt, anders dan bij de multiculturele 
strategieën, op de gemeenschappelijkheden van diverse etnische groepen. Bij multi-
culturele positioneringsstrategieën zijn de etnische groepen doorslaggevend, bij cross-
culturele strategieën zijn dat andere cultuurniveaus, zoals het student- of ondernemer-
schap. Het verschil met algemene positioneringsstrategieën is dat in de benadering van 
de multiculturele markt rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken die 
meerdere culturele groepen gemeen hebben. Zo overstijgt de islam diverse etnische 
groepen en is daardoor een crosscultureel verschijnsel. Volgens Koeman et al. (2010) is 
segmentatie naar etnische herkomst niet voldoende als onder de eerste en tweede 
generatie migranten andere cultuurspecifieke kenmerken, zoals religie en verschillende 
graden van acculturatie, het consumentengedrag in belangrijke mate beïnvloeden. In 
zo’n situatie zou het voeren van crossculturele positioneringsstrategieën het meest 
effectief zijn. De tweede en derde generatie migranten zijn vaak hoger opgeleid en 
meer geïntegreerd in het ‘ontvangende’ land, waardoor zij minder interesse zouden 
hebben in etnische producten en diensten. Deze doelgroep zou meer aansluiten bij de 
mainstreambehoeften, waardoor het voeren van een multiculturele positionerings-
strategie discutabel wordt (Lindridge en Dibb, 2002). Steeds meer bedrijven zouden 
volgens deze onderzoekers de multiculturele markt benaderen door op zoek te gaan 
naar de gemeenschappelijkheden van de verschillende culturen in plaats van de 
verschillen ertussen. Dit betekent volgens Koeman et al. (2010) dat er meer sprake is 
van bijvoorbeeld een stedelijke positioneringsstrategie dan van afzonderlijke multi-
culturele positioneringsstrategieën.  

Het voordeel van een crossculturele positioneringsstrategie is dat een groot deel 
van de multiculturele markt binnen dat specifieke segment zou kunnen worden 
bereikt. Zo kunnen studenten aangesproken worden op gemeenschappelijke fora zoals 
multiculturele studentenverenigingen, en starters bij (multiculturele) startersbijeen-
komsten. Dit bespaart bedrijven een uitgebreide marketingcampagne omdat de groep 
in haar totaliteit wordt benaderd in plaats van elke cultuur afzonderlijk, zoals bij 
multiculturele strategieën.  
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33.3 Culturele positioneringsstrategieën 
 
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe bedrijven binnen het bank- en verzekerings-
wezen in Nederland positioneringsvoordelen proberen te behalen in een multiculturele 
markt. Er wordt onder meer ingegaan op de wijze waarop ze de multiculturele markt 
in segmenten onderverdelen, welke producten en diensten ze aanbieden en de manier 
waarop ze zich imagobewust proberen te differentiëren. De citaten van de geïnter-
viewde respondenten illustreren de bevindingen van de deskundigen en de beleidsbes-
lissingen die werden genomen. 
 
3.3.1 Segmentatie 
 
Alle bedrijven bevinden zich in een multiculturele omgeving, waarbij hun mede-
werkers op verschillende wijzen en in diverse mate interculturele contacten hebben. 
De twintig onderzochte bedrijven hanteren uiteenlopende positioneringsstrategieën, 
omdat ze de multiculturele markt op verschillende manieren segmenteren en bena-
deren. Tabel 5 geeft een overzicht van de wijzen waarop de bedrijven die deel hebben 
genomen aan dit onderzoek de multiculturele markt segmenteren.  
 

Tabel 5: Culturele segmentatie binnen het bank- en verzekeringswezen  
 
 Algemeen (Multi)Cultureel Crosscultureel 
Bedrijven  
 

� ING 
� Fortis 
� ABN AMRO 

(particulieren) 
� Achmea Groep 
� Delta Lloyd 
� 2 autochtone 

assurantiekantoren 

� Agis 
Zorgverzekering 

� Akbank 
� Sparck Insight 
� RVS Verzekeringen 
� 7 etnische 

assurantiekantoren 

� Rabobank 
�  ABN AMRO  

(ondernemers) 
� 1 autochtoon 

assurantiekantoor 

Aantal 
bedrijven  

7 11 3 

 
Binnen het bank- en verzekeringswezen volgen veel (grote) bedrijven een algemene 
positioneringsstrategie.13 Dit is duidelijk te zien in hun bedrijfsactiviteiten, die geen 
onderscheid maken tussen de verschillende etnische groepen. De bedrijven die cul-
tuurspecifieke bedrijfsactiviteiten ontplooien, zijn enkele grootbanken, een zorgverze-
keringsmaatschappij en vooral etnische assurantiekantoren.  

13 In dit onderzoek zijn de bedrijven geselecteerd die op enige wijze interne of externe activiteiten 
hebben ondernomen op het terrein van diversiteit. Veel bedrijven binnen deze sector hebben dit niet 
gedaan en zijn om deze reden buiten het onderzoek gebleven. 



3 Multiculturele positionering 

57 

Het volgen van algemene positioneringsstrategieën heeft ertoe geleid dat deze 
bedrijven zich blijven richten op de mainstreamdoelgroep. Dit wordt versterkt door-
dat zij de diverse etnische groepen beschouwen als minder winstgevend, zoals de 
volgende fragmenten duidelijk aantonen:  

 
Het zijn die kantoren die acht tot tien jaar geleden zeiden: ‘Die mensen willen we niet 
hebben.’ Ze hadden de allochtonen liever niet als klant. Dit was ook zo bij de verzekerings-
maatschappijen. Die hadden liever geen allochtone tussenpersonen.  

Een verzekeringsmaatschappij heeft letterlijk tegen mij gezegd dat ze liever geen buiten-
landse tussenpersonen willen hebben, want daar hebben ze slechte ervaringen mee. Twee 
andere verzekeringsmaatschappijen vroegen me naar mijn doelgroep. ‘Nou, nee, die hebben 
we liever niet. We willen verzekeringen afsluiten bij mensen in de hogere inkomensklasse en 
liever niet de lagere.’ Daarnaast werd gediscrimineerd op postcode of op het hebben van een 
minimale executiewaarde. Daar komt men nu zo langzamerhand op terug. (directeur 
Hindostaans assurantiekantoor) 
 
We zijn een zodanig grote bank dat we bijna alle soorten klanten in huis hebben, maar we 
richten ons natuurlijk wel op de klanten die het meeste opbrengen voor de organisatie. Dat 
is de wat meer welgestelde particulier, want daar kunnen wij veel voor betekenen en 
daarmee dus ook veel aan verdienen. Om dat te kunnen doen en daar producten voor te 
kunnen ontwikkelen, heeft het bedrijf wel een massa aan retailklanten nodig, oftewel de 
standaardparticulier in het land. Die zijn van belang. Daarmee zeg ik dat daar onze focus 
veelal op ligt. Binnen de particuliere sector is het dan ook minder interessant voor ons om te 
richten op de etnische groepen. (diversiteitsmanager ABN AMRO (particulieren)) 
 

Naast bedrijven met een algemene benadering zijn er ook bedrijven binnen het bank- 
en verzekeringswezen die zich richten op een welbepaalde culturele groep. Dat zijn 
veelal de etnische assurantiekantoren. Bij deze bedrijven wordt de organisatie volledig 
ingericht en afgestemd op de specifieke doelgroep. Het voordeel van het richten op 
één cultuur wordt in het volgende fragment als volgt aangegeven: 
 

In plaats van dat ik ga concurreren met grote partijen zoals de Hypotheker en 
Hypotheekvisie, focus ik mij op de Turkse doelgroep. Om de Turkse markt te benaderen ben 
ik mensen gaan zoeken die affiniteit hadden met mijn doelgroep. Zodoende heb ik adviseurs 
van het beste kaliber. We zitten nu in totaal aan 7000 relaties. Voor ongeveer een kleine 
80% zijn het Turkse relaties. Het grootste concurrentievoordeel is dat ik altijd mijn focus heb 
op mijn doelgroep.  (directeur Turks assurantiekantoor A) 

 
Deze voornamelijk Turkse assurantiekantoren richten zich op de ‘eigen’ Turkse 
doelgroep. Dit bedrijf speelt in op de behoeften van zijn doelgroep door onder andere 
zijn resources erop af te stemmen. Een andere Turkse ondernemer verwoordt zijn 
motivatie om de Turkse doelgroep specifiek te benaderen als volgt:  

 
Ik heb mij gericht op de jongere mensen. Mijn doelgroep is 23+ en met een duidelijke reden 
tot 30. Rond die leeftijd denken ze aan het kopen van een huis en moeten daarbij alle 
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bijbehorende verzekeringen afsluiten. In 80% van de gevallen bij Turken trouwen ze voor 
hun dertigste. Dat waren dus echt mijn potentiële klanten, in wie ik wilde investeren.  

Deze jongeren gaan vaak met elkaar om, zijn dicht verbonden met elkaar en gaan graag 
uit. Iedereen heeft zijn eigen vriendenkringen. Als ik voor één jongen een hypotheek heb gere-
geld, dan zal hij dat doorvertellen aan zijn vrienden, want die zullen te zijner tijd ook gaan 
trouwen, een huis en auto kopen, een krediet aangaan en/of een autoverzekering afsluiten. 
Dan heb je meteen dat ze zeggen: ‘Daarvoor moet je bij Mustapha gaan, daar is het goed 
geregeld.’  

Ik sponsor verschillende evenementen waar Turkse jongeren op afkomen, zoals Bodrus 
Night, om mijn naamsbekendheid te vergroten. Ik begon in 2001 op nul. In acht jaar tijd is 
mijn klantenbestand gegroeid tot 1500 klanten, met een polisdichtheid van minimaal drie. 
Meer dan de helft met een polisdichtheid van vijf. Dat is een hele prestatie. Circa 65% van 
mijn klanten is Turks. (directeur Turks assurantiekantoor B) 
 

Deze ondernemers trachten zich binnen deze groep zodanig te positioneren dat hun 
bedrijven naamsbekendheid krijgen en het vertrouwen genieten van deze specifieke 
groepen. Hierbij worden de bedrijfsactiviteiten van de bedrijven doelbewust ingezet. 
Deze benadering, die zich toespitst op de winstgevende klanten binnen een etnische 
groep, voorkomt dat er onnodig veel geld en tijd geïnvesteerd wordt in minder ren-
dabele segmenten van deze groep. Zo richten deze Turkse ondernemers zich op de 
jongeren van Turkse afkomst. Het nadeel van het richten op één cultuur is dat het 
bereik het kleinste is vergeleken met andere positioneringsstrategieën. 

Bij multiculturele positioneringsstrategieën legt het bedrijf zich toe op meerdere 
etnische groepen. Voor elke groep worden afzonderlijke activiteiten uitgevoerd. De 
etnisch specifieke behoeften zijn hierbij leidend. Binnen het bank- en verzekerings-
wezen zijn er slechts enkele grote bedrijven die de multiculturele markt op deze wijze 
segmenteren. Deze bedrijven richten zich op de gemeenschappelijke waarden en 
gedragskenmerken van een bepaalde etnische groep die van invloed zijn op de 
behoeften van haar ‘leden’. Een marketingmanager van een bedrijf dat de markt multi-
cultureel segmenteert, zegt hierover: 
 

Bij het segmenteren van de markt moet je de vraag stellen hoe ver je daarin doorgaat. Men 
kan wel door blijven gaan met segmenteren, maar als men daar vervolgens de strategie op 
moet baseren, waaronder de marketingactiviteiten, dan kost dat handen vol met geld.  

Bij bijvoorbeeld Marokkanen zijn er cultuurverschillen. Zo zijn er verschillen tussen 
Marokkanen uit het Rifgebergte of Casablanca. Desondanks hebben ze een gemeenschappe-
lijke noemer, namelijk dat ze allemaal van oorsprong Marokkaans zijn. Zo wordt bij bijna 
alle mannelijke Marokkaanse Nederlanders op jonge leeftijd een besnijdenis gedaan. Onze 
organisatie anticipeert daarop door de besnijdenis volledig te vergoeden. Bij de Antillianen 
ligt het bijeenpakken van de groep wat lastiger omdat je daar verschillende eilanden hebt, 
zoals iemand van Curaçao of Aruba. 

Waar wij voor kiezen is een ‘etnomarketing’-aanpak. Belangrijk is om dicht bij de klant 
te zijn. Zorg voor een dusdanige segmentering dat je op de juiste manier bij je klant kan 
komen met je marketingmix. Met name promotie is hierin belangrijk. Zo gaan we binnen 
elke doelgroep gericht te werk en leggen we de focus erop. We gaan iets organiseren met iets 
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extra’s erbij of we gaan een alliantie aan met een partij om te kijken hoe we dat nu samen 
kunnen doen. 

Bij het benaderen van deze doelgroepen is het essentieel dat er gekeken wordt naar de 
achterliggende cultuur. De derde generatie bestaat uit mensen die hier geboren zijn, maar 
nog wel de bagage meenemen van de eerste en tweede generatie. Deze generatie weet haar 
weg te vinden in Nederland, maar is nog steeds niet te benaderen op de Nederlandse wijze en 
als de Nederlandse consument. Ze heeft namelijk andere belevenissen. Ze brengt een cultuur 
met zich mee die haar ‘roots’ heeft liggen in Marokko, Turkije of Suriname, of een ander 
land, wat invloed heeft op iemands identiteit. Dat betekent dat ook bij de jongeren er nog 
steeds een verschil in benadering zit. 

Onze doelgroepenstrategie is succesvol. Ieder jaar groeit ons marktaandeel. Daardoor 
blijven wij marktleider. Op dit moment hebben wij bijvoorbeeld circa 130.000 klanten van 
Marokkaanse afkomst. En dat moet verder groeien. Over de loop van de jaren zien we een 
stijging van de portefeuille en dat is ook heel goed en het liefst willen we bijvoorbeeld alle 
Marokkaanse mensen in onze portefeuille hebben. Daar richten wij ons op. (marketing-
manager Agis)  
 

In dit fragment komt naar voren dat bij bijna alle jongens van Marokkaans-Neder-
landse afkomst besnijdenis plaatsvindt. Voor deze zorgverzekeringsmaatschappij is dit 
een van de relevante gedragskenmerken waarop ze effectiever kan anticiperen dan 
bijvoorbeeld bedrijven die een algemene positioneringsstrategie voeren. Het succes 
van deze manier van segmenteren en positioneren is duidelijk te lezen in de bedrijfs-
prestaties.  

De crossculturele segmentatie is vooral terug te vinden bij enkele grootbanken. 
Deze bedrijven richten zich op kenmerken van de klant – zoals bij young professionals, 
studenten, ondernemers binnen een bepaalde branche etc. – maar in het bereiken en 
bedienen van deze doelgroepen houden ze rekening met etnische verschillen. De focus 
ligt hierbij niet op de etnische groep in haar totaliteit, maar op een specifiek deel 
daarvan dat gemeenschappelijke kenmerken heeft met andere etnische groepen. Een 
belangrijke reden om de multiculturele markt dusdanig te segmenteren wordt als volgt 
aangegeven: 

 
In de marketing kijken we voornamelijk naar de sociaal-economische positie van 
particulieren en deels ook ondernemers en de fase waarin een onderneming zich bevindt, in 
plaats van naar de etnische achtergrond. Bij bijvoorbeeld een Marokkaanse young profes-
sional kijken we niet naar hem als Marokkaan, maar kijken we naar zijn profiel als young 
professional, zijn baan en wat zo iemand nodig heeft. Zou een doorlopend krediet bij hem 
passen of zou hij wat meer flexibiliteit willen hebben?  

Vervolgens sluiten we daarbij aan, omdat we weten dat iemand Marokkaan is en mis-
schien aan de ramadan doet. Als hij nadenkt over het reizen naar een land als Marokko, wat 
hij jaarlijks doet, wat zou dat dan weer voor zijn reisverzekering betekenen? (diversiteits-
manager (A) ABN AMRO) 

 
Dit betekent dat bij deze grootbanken relevante behoeften en gedragskenmerken van 
individuen niet altijd toegeschreven hoeven te worden aan de etnische groep waartoe 
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zij behoren. Daardoor is het voeren van een multiculturele positioneringsstrategie, 
met voor elke etnische doelgroep afzonderlijke activiteiten, voor deze bedrijven 
minder effectief, zoals het volgende fragment aangeeft:  
 

Starters zijn voor een groot gedeelte van allochtone afkomst op dit moment. We zien 
duidelijk potentieel bij enerzijds de starters en anderzijds bij mensen van allochtone afkomst 
die steeds meer op sleutelposities komen binnen het mkb. Dit is veelal de tweede of derde 
generatie allochtonen. Vanuit onze bank bieden we geen cultuurspecifieke producten aan, 
want dat is ook de ervaring die wij hebben, zeker met allochtone klanten. Wij hebben geleerd 
dat je ze op een andere manier moet benaderen, want je moet ze zien te vinden. Ze komen 
niet naar de Lions of Rotary Club. Ze moeten gevonden worden in andere netwerken, dus 
andere kanalen dan waar wij van oudsher actief in waren.  

Dus een andere benadering, maar wel dezelfde behandeling. Ze willen aangesproken 
worden op hun ondernemerschap en niet op hun etniciteit. Het zijn gewoon klanten in het 
mkb-segment en op die manier moet je ook met ze omgaan. (diversiteitsmanager (B) ABN 
AMRO) 

 
In de volgende subparagrafen worden deze verschillende typen culturele 
positioneringsstrategieën binnen het bank- en verzekeringswezen nader uiteengezet. 
Hierbij wordt ingegaan op de wijze waarop deze bedrijven een positioneringsvoordeel 
proberen te behalen door zich te differentiëren op basis van hun producten, diensten 
en imago.  
 
33.3.2 Producten en diensten  
 
De behoefte aan bank- en verzekeringsproducten in Nederland is divers en over het 
algemeen relatief groot. Dit geldt echter niet voor alle bevolkingsgroepen. Zo zijn er 
groepen autochtone Nederlanders die vanuit religieus oogpunt geen verzekeringen 
willen (wilden) afsluiten. Onder anderen gereformeerden kunnen om die reden 
verzekeringsproducten zoals levens- of autoverzekeringen afwijzen. Daarnaast kan het 
afsluiten van financiële producten zoals kredieten, spaarproducten en verzekeringen 
ook voor andere bevolkingsgroepen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd.  

In de huidige multi-etnische samenleving verschillen de behoeften aan financiële 
producten aanzienlijk. Dit geldt in het bijzonder voor Marokkaanse en Turkse 
Nederlanders ten opzichte van autochtone Nederlanders. Op de particuliere markt 
ligt de behoefte van de eerste twee bevolkingsgroepen meer bij kredieten dan bij 
(langdurige) spaarproducten, vergeleken met de totale Nederlandse markt. Volgens 
Usunier en Lee (2005) spelen de religieuze en familiale aspecten van cultuur een 
belangrijke rol in de overweging van moslims om geen langdurige verzekeringen of 
spaarproducten af te sluiten:  

 
In de Islamitische wereld investeert en speculeert men niet graag op de lange termijn. 
Inspanning moet snel beloond worden, anders zakt de motivatie al gauw. Het concept van 
een financieel product, zoals een levensverzekering, vereist een langetermijnperspectief en een 
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sterk individueel vermogen zich de toekomst voor te stellen. De houding ten opzichte van 
toekomstverwachting is een cultureel bepaalde eigenschap. In de Islam kan men zich voor-
stellen hoe men zich morgen voelt, maar de tijd en de plaats zullen niet al te precies bepaald 
zijn. De toekomende tijd bestaat, maar heeft niet de precisie die deze in het Amerikaans of 
in de Europese talen heeft. 

Bovendien wordt solidariteit binnen de extended family sterk gerespecteerd en 
gepraktiseerd. Wanneer een man sterft, zorgt zijn broer voor diens vrouw en kinderen. Het 
concept van een levensverzekering hangt samen met de cultuur of ten minste vier aspecten: de 
bescherming van het gezin/het individu; toekomstgerichtheid; speculeren op de eigen levens-
loop/dood; de mate van solidariteit in het gezin en de familie. (Usunier en Lee, 2005, p. 
152) 

 
Het gebrek aan deze behoefte bij Turkse en Marokkaanse Nederlanders komt 
duidelijk naar voren uit het aantal verkochte producten door etnische assurantie-
kantoren. Een Turkse assurantieadviseur beschrijft dit als volgt: 
 

In Nederland is het bijna een tweede natuur om in en voor ieder geval goed verzekerd te 
zijn. In Turkije is dit echter niet zo. Er wordt altijd wat geld achter de hand gehouden voor 
onverwachte gebeurtenissen. Als een kind bijvoorbeeld bij iemand anders schade veroorzaakt, 
betalen de ouders hiervoor. Ook fungeert het netwerk van familie en vrienden als vangnet in 
situaties van nooddruft. Als ze langdurig willen sparen en spaargeld hebben, dan zetten ze 
dat liever vast in vastgoed in Turkije. Dat is een heel lucratieve handel. (Turkse 
assurantieadviseur A) 

 
Hoewel het niet gebruikelijk is langdurige spaarovereenkomsten aan te gaan, legt deze 
doelgroep toch maandelijks geld opzij, zoals wordt aangegeven door het onderzoeks-
bureau Foquz, dat in 2003 een steekproef heeft gehouden onder de etnische doel-
groepen. Volgens Foquz verzamelt het merendeel van de migrantengroepen spaargeld 
door maandelijks een som bij te dragen, maar doen ze dit niet allemaal op een spaar-
rekening.14  
 

TTabel 6: Behoefte aan spaarrekeningen onder etnische groepen (in percentages) 
 
 Spaart  Spaarrekening Geen spaarrekening,  

wel belangstelling  
Beleggen  

Turken 62 47 11 13 
Marokkanen 78 45 19 5 
Surinamers 60 54 12 14 
Antillianen 72 64 12 9 

Bron: Foquz (2003a)  
 

14 Onder Surinamers kent men het zogenoemde ‘kasmoni’-systeem en onder Antillianen het ‘sam’-
systeem. In deze informele en renteloze spaarsystemen zet men in besloten groep maandelijks een 
bedrag opzij. 
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De terughoudendheid onder de Turkse en Marokkaanse Nederlanders om langdurige 
spaarpolissen (waaronder beleggingspolissen) aan te gaan kan ook vanuit een sociaal-
economisch en migratieperspectief worden verklaard. Een Turks-Nederlandse assu-
rantieadviseur vertelt hierover:  
 

Polissen als spaarpolissen, beleggingspolissen en pensioenen leven nauwelijks bij Marokkaanse 
en Turkse Nederlanders. Dat blijft nog steeds een moeilijk onderwerp om met ze over te 
praten. Met name bij de mensen ouder dan 40 jaar. Zij hebben nog het beeld dat ze niet 
voor altijd in Nederland blijven of dat ze die leeftijd toch niet halen. En dan zeggen ze: 
‘Waarom zouden we gaan sparen? Ik kom er wel uit.’ 

Een andere reden dat ze geen spaarproducten willen hebben, is dat ze het geld gewoon 
niet hebben om de premies te betalen. Het zijn de mensen van de lagere inkomensklasse. Het 
leven is al heel zwaar voor hen. Iemand die een uitkering heeft, kan geen levensverzekering 
afsluiten en/of pensioengat repareren. (Turkse assurantieadviseur B) 
 

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de behoefte onder de Turkse en Marokkaanse 
Nederlanders om (langdurige) spaarproducten af te nemen niet heel groot is. De 
invloed van de religie is van groot belang, vooral bij Marokkaanse Nederlanders. 
Hierin speelt de (woeker)rente een wezenlijke rol. Vanuit de islam is het afsluiten van 
financiële producten met (woeker)rente verboden. Dit betreft zowel spaarproducten 
als kredieten. Islamitische financiële producten moeten voldoen aan de shari’ah-
wetgeving. 

Wereldwijd hebben moslims al langer de mogelijkheid om islamitische finan-
cieringsproducten af te nemen. Zo zijn er in Engeland momenteel meer dan twintig 
instellingen die producten aanbieden die voldoen aan de shari’ah (McKenzie, 2011). 
Het islamitisch financieren is een onderwerp dat ook in Nederland al decennialang 
onderwerp van discussie is op branche- en politiek niveau. Tot op heden is er echter 
in Nederland geen aanbod van islamitische bankproducten.  
 

Een halalhypotheek is iets dat al vijftien jaar in de markt hangt en heel veel mensen hebben 
het erover. Geen een van de banken biedt het aan in al die vijftien jaar.  
(diversiteitsmanager ABN AMRO) 

 
Hoewel geen enkel Nederlands bedrijf deze producten aanbiedt, is de belangstelling 
wel aanwezig. In 2005-2008 trachtte het islamitische bedrijf Bilaa Riba financiële 
producten aan te bieden conform de islamitische regelgeving. Het bedrijf is 
uiteindelijk gestopt met zijn activiteiten omdat het niet mogelijk was om bij 
islamitische hypotheken dezelfde fiscale voordelen te bezorgen als bij de traditionele 
hypotheken, waardoor deze producten te duur zouden worden. 

Bij Rabobank Utrecht was er een pilotproject waarbij klanten hun spaarrente niet 
op hun rekening kregen, maar deze meteen werd overgemaakt naar een goed doel. 
 

De goededoelenrekening is opgezet in 2005-2006 als pilot om ook mensen uit allochtone 
groepen te trekken die geen rente wilden. De kern was dat de rente naar een goed doel ging, 
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maar die goede doelen voldeden echter niet aan de criteria om deze als een halalproduct te 
kunnen beschouwen.  

Er was wel een beetje een spanningsveld met dat product, van: wat moeten we ermee? 
Het heeft redelijk wat positieve publiciteit opgeleverd, maar ook negatieve publiciteit. We 
hebben hatemails gekregen vanuit de autochtonen, omdat men het toch als een halalproduct 
zag.  

Commercieel is het geen succes geweest. Er is maar een handjevol producten verkocht en 
inmiddels wordt het product niet meer gevoerd.  

Rabo Nederland heeft later ook een goededoelenrekening op landelijk niveau opgezet, 
maar ook deze voldoet dus niet aan de halalcriteria. Vanuit onze eigen klanten was er ook 
niet specifiek die behoeftevraag. (manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Uit het pilotproject van Rabobank Utrecht is naar voren gekomen dat de behoefte 
aan dergelijke spaarproducten onder de Nederlandse moslims in omgeving Utrecht 
beperkt was. Dit kan verklaard worden door eerder genoemde culturele factoren die 
van invloed zijn op het spaargedrag van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.  

Ondanks de ‘cultuurgevoelige’ discussie over islamitisch bankieren valt op dat de 
traditionele hypotheken onder de etnische groepen toch veel worden verkocht. De 
discussie over islamitische hypotheken speelt meer bij Marokkaanse Nederlanders dan 
bij Turkse Nederlanders. Dit blijkt uit de ervaringen die (Turkse) assurantiekantoren 
hebben met klanten. Volgens Foquz (2003a) hebben de Marokkaanse Nederlanders 
ook relatief het minst vaak een eigen woning.  
 

TTabel 7: Gebruik financiële diensten15 per etnische groep (in percentages) 
 
 Eigenaar 

woning 
 Eigenaar 

hypotheek 
Doorlopend 

krediet 
Lening  Auto-

verzekering  
Levens-

verzekering  
Inboedel-

verzekering  

Turken 32,5 31,0 35,0 29,5 76,5 51,5 29,5 

Marokkanen 13,9 13,4 25,3 20,6 61,9 25,3 20,6 

Surinamers 38,6 26,7 34,8 33,3 58,6 51,0 33,3 

Antillianen 17,1 14,5 38,8 32,9 55,9 54,6 32,9 

Bron: Foquz (2003a) 
 
Wat betreft de overige kredieten, zoals persoonlijke leningen of doorlopende 
kredieten, zijn de behoefteverschillen tussen deze vier bevolkingsgroepen gering. Bij de 
onderzochte assurantiekantoren kan worden geconstateerd dat de verschillende 
etnische groepen het meest kiezen voor de volgende financiële diensten: autoverze-
keringen, doorlopende kredieten en persoonlijke leningen, en levens- en inboedel-
verzekeringen, die veelal gekoppeld zijn aan hypotheken en hypothecaire leningen.  

De transnationale dimensie van de multiculturele markt zorgt ervoor dat er ook op 
dit niveau behoeften liggen en concurrentie plaatsvindt. Zo worden er bijvoorbeeld 

15 Met uitzondering van het gebruik van de betaalrekeningen, dat voor alle groepen minimaal 92% 
is. 
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veel uitvaartverzekeringen verkocht door met name Turkse en Marokkaanse bedrijven. 
Nederlandse uitvaartverzekeringen worden door Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
nauwelijks afgesloten. De directeur van een Turks assurantiekantoor verklaart dit als 
volgt:  
 

Nederlandse uitvaartverzekeringen zijn voor Turkse klanten niet interessant. De Turkse 
bevolking hier heeft een uitvaartverzekering bij stichting Diyanet, waar je voor 45 euro per 
jaar bent verzekerd voor je uitvaart. Geen enkele uitvaartverzekering die daarmee kan con-
curreren. In onze cultuur wil men geen toeters en bellen, koffie en cake. Wat men wil, is dat 
de kist wordt overgevlogen van Nederland naar Turkije en dat men daar wordt begraven.  

Men kan zichzelf aanmelden bij Diyanet. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. 
Dus als een familie kinderen heeft, dan besparen ze toch zo’n 50 euro per persoon. Men hoeft 
maar 100 euro te betalen voor de vader en moeder en daarmee is men klaar. Een begrafenis 
van hier naar Turkije kost ongeveer 10.000 euro. Als men de Turkse verzekering vergelijkt 
met de Nederlandse verzekeringen, die enkele duizenden euro’s kosten, dan is men veel 
goedkoper uit met de Turkse verzekering. (directeur Turks assurantiekantoor B) 

 
Deze situatie geldt ook voor Marokkaanse Nederlanders. In plaats van bij de moskee 
sluiten ze hun uitvaartverzekering grotendeels af bij een Marokkaanse bank. Deze 
verzorgt de uitvaart naar het land van herkomst tegen een zeer scherpe premie.  

Aangezien de multiculturele markt de landsgrenzen overschrijdt, leveren trans-
nationale diensten bedrijven een extra toegevoegde waarde op ten opzichte van 
concurrenten die deze transnationale diensten niet aanbieden. Binnen het bank- en 
verzekeringswezen is het transnationale karakter van de dienstverlening onder andere 
op te merken in het betalingsverkeer. Verschillende bedrijven spelen in op de grote 
behoefte van veelal mensen van etnische minderheden om geld over te maken naar 
het land van herkomst. De directeur van een Turks-Nederlands assurantiekantoor dat 
dit faciliteerde, geeft als volgt zijn ervaringen weer: 

 
De vraag naar het overmaken van geld binnen de Turkse gemeenschap is groot. Ook binnen 
onze eigen portefeuille. Van onze Turkse doelgroep heeft circa 70% de behoefte om geld op 
te sturen. Ze sturen altijd geld, bijvoorbeeld tijdens de ramadan, met het Offerfeest etc. 
Daarnaast vinden er nog steeds veel geldtransacties plaats voor levensonderhoud van 
familieleden, ouders en noem maar op. Het is niet zoals voorheen, maar nog steeds veel. 
(directeur Turks assurantiekantoor C)  

 
Het aanbieden van producten en diensten op transnationaal niveau heeft een groot 
zorgverzekeringskantoor dat marktleider is in de multiculturele omgeving een positio-
neringsvoordeel opgeleverd onder de Marokkaanse en Turkse doelgroepen.  
 

Het benaderen van de multiculturele markt wordt door onze organisatie transnationaal 
opgepakt. In de landen Marokko, Turkije en Suriname hebben we servicecentra die onze 
klanten ondersteunen zodra ze op vakantie naar hun herkomstland gaan. We halen onze 
strategische voordelen uit onze unique selling points (USP). Een van die USP’s is onze 
servicecentra in Marokko, Turkije en sinds kort in Suriname. Deze servicecentra zijn 
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dienstverlenend opgezet. Binnen zo’n centrum hebben we mensen in dienst die advies kunnen 
geven. Er wordt veel gebruikgemaakt van de diensten van het servicecentrum. (marketing-
manager Agis) 
  

Dit fragment maakt duidelijk dat deze vorm van transnationale dienstverlening ook 
als zodanig wordt aangeboden aan de etnische klantgroepen. Hiermee onderscheidt 
dit bedrijf zich van de concurrenten. De behoefte aan deze transnationale diensten is 
onder de etnische groepen aanwezig. Van het servicecentrum wordt namelijk volop 
gebruikgemaakt. Deze transnationale dienstverlening wordt uitgebreid gepromoot. 
Omdat concurrenten hier onvoldoende op anticiperen, is dit tevens een unique sel-
ling point van het bedrijf. 

Het aanbieden van zulke etnisch gerichte diensten geeft impliciet aan dat dit 
bedrijf dicht bij de etnische groepen wil zijn, zoals ook in het volgende fragment naar 
voren komt:  
 

We zullen nooit een halalpolis aanbieden. Er zijn geen speciale zorgpakketten voor 
bijvoorbeeld Surinamers, maar we hebben wel bijvoorbeeld een bepaald programma zoals het 
DiAgis. Dat zetten we vervolgens in voor de Surinaamse doelgroep, niet voor iedereen. Dat 
gaat heel specifiek in op een bepaald gedeelte van de doelgroep. Men kan het wel heel specifiek 
maken, maar het zit wel in ons reguliere pakket. Zo doen we het ook met bijvoorbeeld de 
besnijdenis of het nadenken over een uitvaartverzekering of electieve zorg in Turkije, 
tandheelkunde in Turkije of in Marokko of mondzorg in Marokko. Via deze ‘etno-
marketing’-aanpak bedienen wij de markt en zijn wij als Agis marktleider binnen zorg-
verzekeringen. (marketingmanager Agis) 
 

Dit fragment maakt duidelijk dat, hoewel er sprake is van een standaardproduct, het 
bedrijf dit per etnische groep verschillend inzet. De standaardproducten worden 
gepromoot met accenten die gericht zijn op een specifieke etnische groep. De diverse 
groepen worden apart benaderd door de verschillende voordelen aan te geven van het 
product, dat aansluit bij de behoeften van de etnische klant, maar de behandeling van 
de klanten gebeurt op dezelfde manier. Deze benadering heeft bij dit bedrijf geleid tot 
extra waardecreërende activiteiten voor de verschillende etnische groepen. 
 
3.3.3 Merkpositionering 
 
Naast de diensten die door de verschillende bedrijven worden aangeboden om 
positioneringsvoordelen te behalen, proberen veel bedrijven binnen deze sector zich 
ook wat betreft hun imago van elkaar te onderscheiden. Bedrijven die een algemene 
positioneringsstrategie voeren, ondernemen (logischerwijs) geen cultuurspecifieke 
bedrijfsactiviteiten om het imago van het bedrijf bij de verschillende etnische groepen 
te verbeteren, zoals dit ook door een diversiteitsmanager van een grootbank wordt 
aangegeven:  
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ING bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder ING Bank en de Postbank. Het 
imago van de Postbank is bij allochtone ondernemers positief op punten als laagdrempelig- en 
gemakkelijkheid. Het imago van de ING Bank was meer gekoppeld aan de blanke 
middenstand. Dat is ook de achtergrond van de ING (voorheen de NMB Bank). De bank 
richtte zich op de blanke middenstanders. De etnische ondernemers voelen zich daar (nog) 
niet echt thuis.  

Als ze kunnen kiezen, dan kiezen ze eerder voor de Rabobank of ABN AMRO dan voor 
ING. Dat heeft ook te maken met de hele opzet van ING. Toen in 1992 ING en Postbank 
samengingen, werd besloten dat ING zich meer zou richten op de topsegmenten en het inter-
nationaal zakendoen. Dat zijn de corporate clients, maar ook de laag daaronder, die in 
meerdere landen actief zijn. De Postbank werd meer naar voren geschoven voor de parti-
culiere klanten en de mkb-ondernemers, bij wie ook heel veel etnische ondernemers zitten.  

Nu met de nieuwe reorganisatie gaan Postbank en ING samen in ING en krijg je 
verschillende distributiekanalen die samengevoegd worden. Dan is het de vraag weer hoe de 
etnische ondernemers daar tegenaan kijken. Of ze zich dan nog thuis voelen zoals voorheen 
bij de Postbank of dat ze zich daar toch niet lekker gaan voelen. (executive manager ING) 

 
Uit dit fragment blijkt dat deze executive manager niet duidelijk voor ogen heeft of 
het imago van zijn bedrijf aansluit bij de multiculturele omgeving. In het volgende 
fragment wordt de culturele gevoeligheid van het bedrijfsimago, in het bijzonder ook 
van de vertegenwoordigers van dit bedrijf, besproken door een eigenaar van een Turks 
assurantiekantoor die veel ervaring heeft met Nederlandse en Turkse klanten.  

 
Ik ben Turks. Daar ben ik ook trots op. Maar ik zeg altijd tegen mijn medewerkers en klant-
en dat ik Turks ben, maar dat mijn werkwijze Nederlands is. Dus niks toezeggen zonder dat 
je toezeggingen op papier hebt gekregen van de bank. Daarnaast altijd netjes blijven, maar 
wel efficiënt te werk gaan. 

Iedereen kent mij. Ik heet Mustapha Kasaba, maar mijn bijnaam is Mustapha van 
Driemans. We hebben bewust gekozen voor een Nederlandse naam. Ik had het bedrijf ook 
Ali Baba Verzekeringen kunnen noemen, of Kasaba Verzekeringen. Dat gebeurt heel vaak, 
maar daarmee ga je bepaalde mensen, in het bijzonder Nederlandse klanten, bewust of on-
bewust uitsluiten. Daar zijn in het algemeen Nederlandse klanten toch een beetje voorzichtig 
in.  

Turkse mensen zouden het liefst zaken willen doen met Nederlanders, maar de meesten 
weten niet wat er komt kijken bij het afsluiten van een hypotheek. Wat krijg je dan? Laten 
we bij ons ‘eigen volk’ informatie inwinnen. Zo komen ze dus bij mij, vanwege die vertrou-
wenskwestie van: ik ken jou en jij kent mij. Dan zijn ze sneller geneigd om bij hun ‘eigen 
volk’ te komen. Dat is toch van: jij bent Turk, ik ben Turk en we praten dezelfde taal en – 
als ik het nog een stapje verder mag doen – we hebben hetzelfde geloof. Hij zal me toch niet 
belazeren voor zoveel duizend euro, dat doet hij niet. Ik ken hem. Zij plakken meteen een 
etiket op een persoon van, heel vrij vertaald: hij is goed of hij is slecht, betrouwbaar of niet. 
Dat doen we. (directeur Turks assurantiekantoor A) 

 
Hoewel de marktbenadering cultuurspecifiek is, geven de adviseurs van de meeste 
etnische kantoren aan dat merkeigenschappen als betrouwbaarheid, kundigheid en 
vertrouwen belangrijke algemene eigenschappen zijn voor dienstverlenende bedrijven 
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die etnisch onafhankelijk zijn. Zo voldoen veel Nederlandse bedrijven aan deze merk-
eigenschappen en gebruiken veel etnische assurantiekantoren om deze reden Neder-
landse namen als merk. 

Echter, de onderscheidende component is de etnische afkomst van de adviseur zelf. 
Bijna alle adviseurs maken duidelijk dat de culturele afkomst en/of associatie van een 
adviseur een sterke positioneringskracht kan hebben, die de bedrijfsactiviteiten die 
deze adviseur onderneemt een extra meerwaarde oplevert. Dit is vast te stellen bij bijna 
alle bedrijven die onderzocht zijn. Deze cultuurgevoelige factor heeft bij de meeste 
Turkse assurantiekantoren als voordeel gewerkt, terwijl dit voor andere assurantie-
kantoren als nadeel kan werken, zoals dit naar voren komt in de volgende fragmenten:  

 
Men ziet bij ons dat de Hindostanen liever naar een Nederlands kantoor of naar een Turks 
kantoor op de hoek gaan. Het is een kleine gemeenschap en dan willen ze niet dat je alles 
van hun financiële handel en wandel weet. Dat speelt binnen onze Hindostaanse cultuur 
ook een rol.  (directeur Hindostaans assurantiekantoor) 

 
Wij hebben omtrent ons imago onze strategie aangepast. Voorheen waren we een Turkse 
bank, maar sinds 2008 dragen we uit dat we een Nederlandse bank zijn. We zijn een 
Nederlandse bank. Onze grootaandeelhouders zitten in Turkije. We verzwijgen dit niet 
omdat we voor eerlijkheid en stabiliteit kiezen. 

De banken vallen om, maar ons klantenbestand en onze middelen zijn blijven groeien. 
We hebben geen beleggingen in de VS en dat hebben wij ook naar buiten toe gecommu-
niceerd. We hebben dit benadrukt in interviews, via radiostations, in onze nieuwsbrief en in 
onze communicatie op internet. Voor retailbanking en spaarklanten wordt er alleen in het 
Nederlands gecommuniceerd. Dit is een bewuste keuze, anders zouden onze autochtone 
klanten kunnen schrikken. Voor overige boekingen kan je via een ander telefoonnummer 
voor een Turks menu kiezen. (manager Turkse bank) 

 
Deze fragmenten geven aan dat vertrouwen in een betrouwbaar en herkenbaar bedrijf 
van belang is bij het voeren van een effectieve positioneringsstrategie. Hierbij worden 
Nederlandse merknamen als betrouwbaar beschouwd. In het volgende fragment laat 
een Nederlandse verzekeringsmaatschappij zien op welke wijze ze een positionerings-
voordeel heeft behaald door gebruik te maken van het Nederlandse merk en cultureel 
diverse medewerkers.  
 

RVS is een grote verzekeringsmaatschappij en onderdeel van ING. Wij adviseren en verkopen 
onze producten met eigen adviseurs (800), die verspreid zijn over het land. In de tijd dat we 
ons actief richtten op mensen van Turkse afkomst (als eerste grote groep), deden we dat door 
de mogelijkheid te bieden om in hun taal en cultuur contact met ons te hebben. Daartoe 
hebben we een doelgroepmanager en adviseurs van Turkse afkomst in dienst gehad. Daar-
naast hadden we in het callcenter enkele dames die mensen in het Turks te woord konden 
staan. Er zijn brochures in het Turks verschenen en we sponsorden zaken als het Dunya 
Festival.  
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Er waren geen afwijkende producten die geboden werden. De focus lag op het in contact 
met de doelgroep komen en vertrouwen krijgen. De doelgroep had in die tijd weinig ver-
trouwen in het Nederlandse financiële systeem.  

Onze adviseurs van Turkse afkomst, die overigens ook gewoon autochtone klanten 
bedienden, kozen individueel voor een geschikte benaderingswijze. Veel contacten vonden in 
de moskee plaats. Wij zijn erin geslaagd om het vertrouwen te winnen en de doelgroep te 
helpen met pensioenvoorzieningen. Het heeft ons additionele omzet gebracht. (communica-
tiemanager RVS) 

 
Bij alle bedrijven die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie volgen, komt naar 
voren dat voor het vergroten van naamsbekendheid en het verbeteren van het imago 
veelal een intensieve, contactgerichte benadering nodig is. Het bereiken van bijvoor-
beeld de Turks- of Marokkaans-Nederlandse klanten is voor deze dienstverlenende 
bedrijven niet eenvoudig. Het gebruiken van massamedia is hierin niet rendabel 
gebleken. De marketingactiviteiten (waaronder communicatie) zijn intensief. Dit be-
tekent dat het veel geld en tijd kost om op een effectieve wijze de verschillende doel-
groepen te benaderen. 

 
Wij zijn sterk in de grote steden. We investeren ook heel veel in zorgprojecten in de grote 
steden, in het bijzonder Amsterdam en Utrecht. Rotterdam en Den Haag zijn ook interes-
sante steden voor ons. Het grootste marktaandeel hebben we in Amsterdam en Utrecht. Daar 
doen we zorginhoudelijk ook heel veel. We investeren in diverse projecten en doen dat ook in 
Den Haag en Rotterdam.  

We werken hierin wijkgericht. We doen allerlei projecten, zoals tandartsprojecten op 
scholen om kinderen bewust te maken van hun gezondheid. We investeren in verslavingszorg. 
In de ggz hebben we sterke verbintenissen, met allerlei instellingen, bijvoorbeeld Cordaan in 
Amsterdam. Dat zijn ook de zorginstellingen die actief in de wijken zitten. We houden 
groepsvorming ter plekke, in moskeeën, buurthuizen of waar dan ook, over zorg. We hebben 
overeenkomsten met verschillende moskeeën, verenigingen die ook diep in de wijken zitten. 
(marketingmanager Agis) 

 
Het intensieve karakter van de multiculturele marktbenadering blijkt duidelijk uit de 
activiteiten van dit bedrijf. De organisatie is zich bewust van de culturele diversiteit 
van haar omgeving. De medewerkers binnen dit bedrijf proberen het vertrouwen te 
winnen van de klant en die activiteiten te ontplooien die van waarde zijn voor de 
klant, zoals het voorlichten in de ‘eigen’ taal of andere waardecreërende activiteiten. 
De voorlichting in de eigen taal is een voorbeeld dat vooral speelt bij de eerste 
generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders, en ten goede komt aan het imago 
van het bedrijf. Met een dergelijke activiteit probeert dit bedrijf over te komen als een 
partij waarmee de klant zaken wil doen.  

Deze zorgverzekeringsmaatschappij bereikt haar klanten niet alleen in Nederland, 
maar ook in het land van herkomst. De marketingmanager van dit bedrijf geeft de 
wijze waarop zij dit doen als volgt aan:  
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We hebben een budget waarvan een deel naar Marokko gaat. Dan kijken we wat we gaan 
doen met dat geld en hoe we daar zo veel mogelijk exposure uit halen en leden mee 
binnenkrijgen. We maken één campagne in Nederland en Marokko, want we weten welke 
mensen in Marokko zijn in de zomervakantie. Samen met de Marokkaanse directeur kijken 
we naar de ontwikkelingen in de markt. Hij weet als geen ander hoe die markt in elkaar 
steekt thuis in Marokko. Ieder jaar pakken wij weer een aantal andere dingen die interessant 
zijn, zoals het plaatsen van billboards in het noorden van Marokko, waar onze verzekerden 
wonen. We zijn er op het moment dat die verzekerde daar ook is. (marketingmanager Agis) 
 

Door de multiculturele omgeving transnationaal te benaderen heeft dit bedrijf de 
potentie om nog beter de verbinding te leggen met de diverse etnische groepen en 
meer merkwaarde te creëren bij deze etnische klanten dan bedrijven die zich beperken 
tot activiteiten op nationaal niveau. Deze extra waardecreatie heeft bovenstaand bedrijf 
een positioneringsvoordeel opgeleverd. De directeur van een assurantiekantoor dat de 
producten van deze zorgverzekeringsmaatschappij veel heeft verkocht binnen de 
Turkse gemeenschappen bevestigt dit:  
 

Agis was voor ons een interessante partij om mee samen te werken, omdat zij die etnische 
markt, het thuisland, goed bedienen. Ze hebben daar servicecentra en overeenkomsten met 
ziekenhuizen en overheidsklinieken.  

Wij hebben gekozen voor Agis als zorgverzekeringsmaatschappij vanwege met name de 
grootte en inhoud van de dienstverlening. Onze verkoopargumenten zijn gewoon service-
centra in Turkije, de Turkse of Marokkaanse helpdesk die Agis heeft en datgene wat ze 
kunnen doen in Turkije, zoals de geplande zorg. Vooral in de Turkse gemeenschap leeft dat 
de zorg in Turkije beter is, en dan met name bij de oudere mensen. Dat geeft hen een prettig 
gevoel. (directeur Turks assurantiekantoor C) 

  
 

3.4 Discussie 
 
De vorige paragraaf heeft aangetoond op welke wijze bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen een positioneringsvoordeel proberen te behalen in een multi-
culturele markt. Dit komt goed naar voren uit enkele differentiërende factoren als 
segmentatie, producten en diensten, en merkpositionering. Hierbij volgen sommige 
bedrijven een algemene benadering voor de gehele multiculturele markt, terwijl 
andere zich richten op specifieke segmenten binnen deze markt. In deze paragraaf 
worden de voor- en nadelen van de verschillende positioneringsstrategieën bediscus-
sieerd (zie Tabel 8). 

Hoewel de behoefte aan cultuurspecifieke financiële producten aanwezig is onder 
Nederlandse moslims, worden deze niet aangeboden. De producten waarop gecon-
curreerd wordt, zijn grotendeels homogeen van aard, zoals spaarproducten, kredieten 
en verzekeringen. Echter, ook al is er sprake van standaardproducten, toch kunnen 
deze verschillend worden ingezet. Een zorgverzekeringsmaatschappij heeft laten zien 
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dat bedrijven positioneringsvoordelen kunnen behalen door productkenmerken te 
benadrukken die aansluiten bij de behoefte van een etnische groep. 

De huidige concurrentie richt zich het meest op diensten en imago. Dit bevestigt 
de conclusie van Boonstra en Groeneveld (2006). De ICT-ontwikkeling, die cultureel 
onafhankelijk is, zorgt ervoor dat er steeds meer diensten via het internet worden 
aangeboden en verhandeld. Dit betekent dat naast de producten ook de diensten 
steeds meer homogeen worden. Desondanks laten de bedrijven binnen dit onderzoek 
zien dat (etnische) klanten een persoonlijke dienstverlening als belangrijk ervaren, 
vooral met betrekking tot complexe producten. Hierbij wordt in hoge mate een 
beroep gedaan op de kwaliteit van de dienst(verlener). De bedrijven die een cultuur-
specifieke positioneringsstrategie voeren, hebben om deze reden meer cultureel diver-
se medewerkers ingezet.  

De transnationale dimensie van de multiculturele markt heeft ertoe geleid dat 
bedrijven die op transnationaal niveau diensten aanbieden beter in staat zijn om in te 
spelen op de behoeften van de etnische klant, zoals dit is aangetoond door de 
desbetreffende zorgverzekeringsmaatschappij. In tegenstelling tot zijn concurrenten 
heeft dit bedrijf activiteiten ondernomen in het land van herkomst van de verschillen-
de etnische groepen, wat heeft geleid tot een positioneringsvoordeel.  

Het behalen van dit voordeel hangt ook in grote mate af van het imago van het 
bedrijf en zijn producten en diensten. In de huidige multiculturele markt geldt een 
Nederlands merk als een sterk merk dat staat voor betrouwbaarheid. Om deze reden 
gebruiken veel etnische assurantiekantoren Nederlandse handelsnamen. Dit zou 
kunnen impliceren dat het algemeen benaderen van de markt succesvol is onder 
migrantenkinderen die in Nederland zijn opgegroeid en in ruime mate zijn ‘geaccul-
tureerd’.  
 Echter, om deze groepen te bereiken is een zeer intensieve aanpak nodig. Het 
gebruiken van massamedia is voor dienstverlenende bedrijven niet effectief. Hier ligt 
de kracht van onder andere etnische assurantiekantoren, die door hun veelal cultuur-
specifieke positioneringsstrategie zich richten op specifieke etnische groepen. Hoewel 
zij standaardproducten aanbieden van banken en verzekeringsmaatschappijen, lukt 
het deze bedrijven om succesvol te zijn binnen ‘hun’ etnische groepen door middel 
van gerichte promotieactiviteiten die meer naamsbekendheid en een betrouwbaar en 
cultureel herkenbaar imago beogen.  

Veel bedrijven binnen deze sector hebben moeite om deze positioneringsvoordelen 
te behalen. Diverse grootbanken die een crossculturele positioneringsstrategie voeren, 
ondervinden dat de complexiteit van een succesvolle positioneringsstrategie ligt bij 
het bereiken van de etnische groepen. De aanpak van de zorgverzekeringsmaat-
schappij maakt duidelijk dat het voeren van een multiculturele positioneringsstrategie 
nodig is om zich nadrukkelijk te positioneren binnen deze doelgroepen. Zij heeft 
daarvoor diverse activiteiten ondernomen, zoals het aanpassen van het standaard-
product aan de doelgroep, het aanbieden van extra dienstverlening, het afstemmen 
van hun diensten en promotieactiviteiten op transnationaal niveau etc. Deze combi-



3 Multiculturele positionering 

71 

natie van intensieve activiteiten heeft het bedrijf een duidelijk positioneringsvoordeel 
opgeleverd.  

Volgens Bowman en Ambrosini (2007, 2000) moeten de merken van de gepro-
duceerde producten of diensten actief ontwikkeld worden door creatieve marketing-
inspanningen, anders zal volgens hen het gebruik ervan in waarde dalen. Het belang 
van deze combinatie van activiteiten komt nadrukkelijk terug in de multiculturele 
positioneringsstrategie die de zorgverzekeringsmaatschappij heeft gevolgd. Het succes 
van deze benadering blijkt uit de toename van het aantal klanten die dit bedrijf heeft 
behaald onder etnische groepen. 

  
Tabel 8: Culturele  positioneringsstrategieën 

 

 

 

 Algemeen (Multi)Cultureel Crosscultureel 
Doelgroepen alle etnische groepen 1 of > 1 etnische 

(sub)groep(en) 
> 1 etnische (sub)groepen 

Marktbenadering algemeen cultuurspecifiek  Cultuurgemeenschappelijk  

Positionerings-
voordelen 

1. standaardisatie van 
producten, diensten 
en 
marketingactiviteiten 
2. schaalvoordelen 
door o.a. gebruik van 
massamedia  
3. algemeen imago  

1. gepercipieerde hogere 
waarde van 
(transnationale) 
dienstverlening 
2. cultureel herkenbaar 
imago  
 

1. gepercipieerde hogere 
waarde van (transnationale) 
dienstverlening  
2. schaalvoordelen door o.a. 
gebruik van 
gemeenschappelijke kanalen 
voor klantenbereik 
3. cultureel herkenbaar imago  

Randvoorwaarden 1. etnisch 
onafhankelijke 
behoeften en 
gedragskenmerken 
(homogeniteit) 
2. zelfredzaamheid 
onder etnische 
groepen 
3. betrouwbaarheid 
van het bedrijf 

1. cultuurverschillen in 
behoeften en 
gedragskenmerken 
2. behoefte aan 
persoonlijke benadering 
3. de kwaliteit van de 
(etnische) dienstverlener 

1. culturen met 
gemeenschappelijke behoeften 
en gedragskenmerken 
2. aanwezigheid van 
gemeenschappelijke 
promotiekanalen  
3. behoefte aan persoonlijke 
benadering 
4. de kwaliteit van de 
(etnische) dienstverlener 

Risico’s niet bereiken van de 
multiculturele 
doelgroepen  
 

Waarde van extra 
dienstverlening en 
promotieactiviteiten 
wegen niet op tegen de 
kosten  

niet bereiken van relatief 
gesloten culturen 
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33.5 Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is onderzocht op welke wijze bedrijven binnen het bank- en verzeke-
ringswezen positioneringsvoordeel hebben proberen te behalen in een multiculturele 
markt. Er is ingegaan op de segmentatie van de multiculturele markt, de producten en 
diensten die zijn aangeboden en de wijze waarop bedrijven zich imagobewust hebben 
proberen te positioneren.  

Het onderzoek bevestigt de bevindingen van Koeman et al. (2010) dat cross-
culturele positioneringsstrategieën voor diverse bedrijven leiden tot extra waarde-
voordelen. Dit speelt met name een rol bij de grootbanken die zich richten op 
standaardproducten en -diensten die een specifiek segment zoals multiculturele 
studenten of ondernemers bedienen, waarbij de behoeften en gedragskenmerken van 
de verschillende etnische groepen overeenkomen. Het verschil tussen deze crosscul-
turele benadering en een algemene benadering is dat de grootbanken bij de segmen-
tatie en merkpositionering bewust op zoek zijn gegaan naar de diverse etnische 
groepen om het imago van het bedrijf te verbeteren, bijvoorbeeld door netwerk-
bijeenkomsten te houden voor deze groepen.  

Het onderzoek geeft echter ook aan dat niet alleen crossculturele positionerings-
strategieën goede resultaten opleveren, maar dat in het segment van de derde 
generatie migranten aanzienlijke positioneringsvoordelen behaald kunnen worden uit 
multiculturele positioneringsstrategieën. Dit in tegenstelling tot de opvatting van 
onder anderen Koeman et al. (2010) en Lindridge en Dibb (2002). De segmentatie, 
de etnisch aangepaste diensten en de inzet van cultureel diverse medewerkers hebben 
bijgedragen aan de merkpositie (het imago) van deze bedrijven. Het behalen van deze 
positioneringsvoordelen wordt extra versterkt door de activiteiten die op trans-
nationaal niveau zijn ondernomen.  

Deze bevindingen maken duidelijk dat cultuurspecifieke positioneringsstrategieën 
bedrijven positioneringsvoordelen opleveren, ondanks de generatieverschillen van 
etnische groepen, de mate van hun acculturatie en het betrouwbare merkimago van 
Nederlandse bedrijven.  

Het snel ontdekken van ‘culturele waardeactiviteiten’ leidt ertoe dat een bedrijf 
sneller en actiever kan anticiperen dan zijn mededingers. Dit betekent dat het 
algemeen benaderen van de markt zoals voorgesteld door Levitt (1983) in een multi-
culturele markt kwetsbaar is. Concurrenten die rekening houden met culturele 
diversiteit hebben de potentie om meer waardeactiviteiten te ontplooien, wat hen een 
positioneringsvoordeel kan bezorgen.  

Echter, een belangrijke reden om een algemene positioneringsstrategie te voeren is 
de efficiency die de standaardisatie van producten, diensten en marketingactiviteiten 
meebrengt. Bij een effectieve culturele positioneringsstrategie moeten de kosten van 
de cultuurspecifieke activiteiten opwegen tegenover de waarde die aan deze activi-
teiten wordt gegeven. In de meeste gevallen is een crossculturele positioneringsstra-
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tegie het meest effectief omdat die zowel aansluiting bij een groot deel van de multi-
culturele markt als schaalvoordelen kan verschaffen.  

Dit onderzoek maakt hiermee aannemelijk dat voor het behalen van positio-
neringsvoordelen binnen het bank- en verzekeringswezen het voeren van een cultuur-
specifieke positioneringsstrategie aantrekkelijk is. In deze sector, die zich kenmerkt 
door een sterke mate van concurrentie met relatief homogene producten, laten 
bedrijven zien dat culturele differentiatie in hun marktbenadering terdege een 
positioneringsvoordeel kan betekenen. Dit bevestigt de conclusies van onder anderen 
Bush en Sinclair (1992) en O’Farrell et al., (1992), die stelden dat effectieve differen-
tiatiestrategieën bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen positioneringsvoor-
delen kunnen opleveren. 
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44 Multiculturele marktgerichtheid 
 
 
 
 
 

4.1  Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de strategische positionering van bedrijven in 
een multiculturele omgeving. Daaruit komt naar voren dat het behalen van concur-
rentievoordeel veelal afhankelijk is van de (markt)activiteiten die bedrijven onderne-
men om de multiculturele markt te betreden. Bedrijven die de multiculturele markt 
proberen te benaderen hebben daar ook de bijbehorende competenties voor nodig.  

Het belang van multiculturele competenties om concurrentievoordeel te behalen 
in een multiculturele omgeving wordt steeds vaker onderkend. Steeds meer bedrijven 
proberen kennis te vergaren over de multiculturele markt om er effectief op te 
kunnen anticiperen. Dit gebeurt echter op zeer verschillende manieren, die vaak 
gekenmerkt worden door ad-hocbeslissingen, wat niet altijd in succes resulteert. De 
competenties die bepalend zijn om concurrentievoordeel te boeken in een multicultu-
rele markt zijn nog onduidelijk.  

Binnen het onderzoeksveld van strategisch management wordt het wedijveren op 
basis van competenties voornamelijk benaderd vanuit de resource based-visie. Vanuit 
dit perspectief wordt benadrukt dat bedrijven in hun strategisch denken steeds meer 
moeten concurreren op resources (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Hall, 1993). 
Bedrijven die een concurrentievoordeel trachten te behalen moeten volgens Barney 
(2002) competenties bezitten die waardevol, schaars en moeilijk te imiteren zijn en 
die een organisatorisch complementair karakter hebben. Deze resources fungeren 
hierbij als startpunt voor de te bepalen strategie. Ze kunnen op verschillende organi-
satieniveaus en vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.  

Echter, de competenties om te kunnen anticiperen op multiculturele markt-
ontwikkelingen zijn verbonden aan het concept marktgerichtheid (Day, 1994; Narver 
en Slater, 1990; Kohli en Jaworski, 1990). Vanuit dit concept zijn resource-
strategieën gericht op de mogelijkheden tot het creëren van waarde in de markt, wat 
afhankelijk is van interne, marktgerichte resources. Binnen onderzoeken naar markt-
gerichtheid is een drietal bedrijfscompetenties van belang om een concurrentievoor-
deel te kunnen behalen, namelijk marktwaarneming, kennisverwerking en antici-
perend vermogen (Day, 1994; Grönroos, 2001; Slater en Narver, 1995).  

Tot op heden werd dit proces echter nauwelijks onderzocht met betrekking tot de 
multiculturele markt. De competenties die nodig zijn om de multiculturele markt 
waar te nemen, de multiculturele (markt)kennis te verwerken en uiteindelijk hierop te 
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anticiperen zijn immers nog onvoldoende belicht. Dit geldt tevens voor de wijze 
waarop die competenties functioneren. Daarnaast is in deze onderzoeken onvoldoen-
de aandacht besteed aan de essentiële randvoorwaarden die van invloed zijn op de 
multiculturele marktgerichtheid van bedrijven.  

Om deze reden gaat dit onderzoek na op welke wijze bedrijven een competentie-
voordeel behalen uit hun marktgerichte competenties. Hierbij worden de strategische 
resources geïdentificeerd die van belang zijn voor een bedrijf dat zich richt op de 
multiculturele markt.  

Het hoofdstuk start in de volgende paragraaf met het toelichten van het concept 
marktgerichtheid. Hieruit blijkt welke resources er nodig zijn om marktgerichtheid 
vorm te geven. In § 4.3 wordt vanuit een kennis- en cultureel perspectief getracht 
inzichtelijk te maken welke resources van strategische waarde zijn binnen het bank- 
en verzekeringswezen. Paragraaf 4.4 beschouwt vervolgens de cruciale succesfactoren 
die van invloed zijn op het verwerven van dit competentievoordeel. Het hoofdstuk 
eindigt met een conclusie over de strategische waarde van resources in de concurren-
tieslag.  
 
 

44.2 Competentievoordeel 
 
In deze paragraaf wordt bediscussieerd op welke wijze bedrijven concurrentievoordelen 
kunnen puren uit hun (multicultureel gerichte) resources. De resource based-theorie 
schrijft succesvol concurreren toe aan een of meerdere waardevolle resources 
(Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Een onderneming kan een gunstige positie ver-
werven wanneer ze door de inzet van haar resources in staat is een hogere efficiëntie en 
effectiviteit te realiseren dan concurrerende ondernemingen, en dit ongeacht of deze 
concurrerende ondernemingen al dan niet tot dezelfde industrie behoren.  

Onderzoek laat zien dat diverse resources/competenties van invloed kunnen zijn 
op het boeken van concurrentievoordeel (zie bv. overzicht, Barney, 2002). Om de 
competenties aan te duiden die hierbij van belang zijn, wordt gebruikgemaakt van het 
concept marktgerichtheid (Day, 1994; Grönroos, 2001; Noble et al., 2002; Slater en 
Narver, 1995). Vanuit dit concept wordt aangegeven dat het behalen van concurren-
tievoordelen afhangt van de mate waarin bedrijven in staat zijn om marktgedreven 
strategieën vorm te geven (Day, 1994). Dat wil zeggen: strategieën die erop gericht 
zijn om de mogelijkheden tot het creëren van waarde in de markt te koppelen aan 
interne middelen zoals kennis en vaardigheden.  

Het concept van marktgerichtheid focust op drie belangrijke elementen, namelijk 
klantoriëntatie, concurrentieoriëntatie en interfunctionele coördinatie (Narver en 
Slater, 1990). Bij klantoriëntatie wordt de kennis over klanten benadrukt, terwijl bij 
concurrentieoriëntatie de klemtoon ligt op de sterke en zwakke punten – op korte en 
lange termijn – van de belangrijkste huidige en potentiële concurrenten (Narver en 
Slater, 1990, p. 21-22). Interfunctionele coördinatie, een derde dimensie van markt-
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gerichtheid, bevordert de onderlinge afstemming tussen het gebruik van resources en 
de klantgerelateerde activiteiten in de gehele organisatie. 

In de loop der jaren zijn er meerdere definities van marktgerichtheid gekomen, 
waarbij diverse onderzoekers verschillende organisatieaspecten benadrukken. Zo legt 
Shapiro (1988) de nadruk op de besluitvormingsprocessen en Day (1994) op de 
organisatorische vaardigheden. Kohli en Jaworski (1990) beklemtonen dan weer de 
informatieverwerking en Slater en Narver (1995) de bedrijfscultuur. In dit onderzoek 
wordt nader ingegaan op de organisatiecultuur en de benodigde competenties om 
concurrentievoordeel te kunnen behalen. Vanuit het perspectief van de organisatie-
cultuur wordt marktgerichtheid gedefinieerd als:  

 
the culture that places the highest priority on the profitable creation and maintenance of 
superior customer value while considering the interests of other stakeholders; and 
provides norms for behavior regarding the organizational development and 
responsiveness to market information (Slater en Narver, 1995, p. 67). 

 
Slater en Narver (1995) geven aan dat als een bedrijf concurrentievoordeel wil 
boeken, het de hoogste prioriteit legt op een organisatiecultuur waarbij het bedrijf het 
noodzakelijke marktgerichte gedrag vertoont. Vanuit hun optiek is marktoriëntatie de 
principiële culturele basis van een lerende organisatie. Marktoriëntatie geeft volgens 
hen een cultuur aan die leren binnen de organisatie stimuleert, om uiteindelijk een 
winstgevende relatie met de klanten aan te knopen en die ook te behouden. Dit per-
spectief komt overeen met Barney (1991, 2001), die aangeeft dat een sterke organi-
satiecultuur een bron van duurzaam concurrentievoordeel en superieure performance 
is, mits ze de basis vormt voor waardecreërende activiteiten en schaars te vinden is bij 
de verschillende concurrenten. 

Een marktgerichte organisatiecultuur betekent dat de gehele organisatie, inclusief 
al haar medewerkers, werkzaamheden uitoefent die in lijn zijn met de ondernemings-
doelstellingen die uitgaan van marktgericht denken. In dit geval is er sprake van een 
strategisch commitment. Volgens diverse onderzoekers (bv. Jaworski en Kohli, 1993; 
Day, 1994; Hughes en Morgan, 2008) is een hoge betrokkenheid essentieel voor 
marktgerichte bedrijven. Strategische commitment reflecteert de persoonlijke toewij-
ding van managers aan de strategie. Hughes en Morgan (2008) stellen dat strategische 
commitment zorgt voor een vermindering van de weerstand bij strategie-ontwikkeling 
en -implementatie, wat ten goede komt aan de bedrijfsprestaties. Daarnaast vormen 
marktdoelstellingen volgens Day (1994) de belangrijkste drijfveren om een 
marktgerichte organisatie te bewerkstelligen. Deze doelstellingen en de toewijding 
eraan zijn essentieel, maar betekenen – volgens Day – vanuit zichzelf onvoldoende 
omdat ze een onderdeel vormen van een bundel succesfactoren die van invloed is op 
de prestaties. Welke andere culturele factoren van belang zijn om een sterke markt-
gerichte organisatiecultuur te creëren waaruit concurrentievoordeel te behalen is, blijft 
daarmee nog onduidelijk. 
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Vanuit een competentieperspectief zijn de marktgerichte vaardigheden (Grönroos, 
2001; Day 1994) cruciaal om inzichtelijk te maken hoe bedrijven die zich toeleggen 
op hun competenties concurrentievoordeel kunnen behalen. In deze context duidt 
marktoriëntatie op de competenties die nodig zijn om in de hele organisatie (waarde-
volle) marktkennis over klanten en concurrenten te genereren en te verwerken, zodat 
het bedrijf effectief kan anticiperen op de markt. Volgens Day (1994, p. 37) hebben 
marktgeoriënteerde bedrijven superieure vaardigheden in het begrijpen en tevreden-
stellen van klanten. Hij benadrukt de marktwaarneming en de klantgerichte capaci-
teiten die marktgedreven bedrijven hebben om beter dan hun concurrenten te 
kunnen reageren en anticiperen op veranderende markteisen (Day, 1994, p. 38). 
Grönroos (2001) legt de klemtoon op de samenwerking binnen een bedrijf door te 
stellen dat het succes van een bedrijf sterk verbonden is aan de positie in de markt en 
dat dit succes afhankelijk is van hoe er binnen een bedrijf wordt samengewerkt om de 
gewenste positie in de markt te verkrijgen. 

Diverse onderzoekers geven aan dat marktgedreven bedrijven een beter waarne-
mend vermogen hebben, wat daardoor de meest cruciale bron van duurzaam concur-
rentievoordeel kan zijn (Day, 1994; Sinkula, 1994). Onder anderen Kohli en Jawor-
ski (1990) en Narver en Slater (1990) concluderen daarentegen dat interfunctionele 
coördinatie van strategisch belang is. Hiermee wordt verwezen naar de gecoördi-
neerde exploitatie van bedrijfsresources om superieure klantwaarde te creëren.  

Beide perspectieven benadrukken diverse elementen van het concept markt-
gerichtheid, maar zijn daardoor ook complementair. De mate waarin bedrijven in staat 
zijn om marktgerichtheid vorm te geven, beïnvloedt de mate waarin het competentie-
voordelen en daarmee een superieure prestatie kan realiseren.  

Om te kunnen anticiperen op multiculturele marktontwikkelingen moet er binnen 
het bedrijf voldoende culturele marktkennis aanwezig zijn. Op deze kennis leunt het 
bedrijf bij het ondernemen van activiteiten in een bepaalde markt. In een 
multiculturele markt bestaat deze kennis veelal uit culturele marktkennis. Dit type 
kennis omvat onder andere inzicht in de manier van zakendoen, alsook kennis over de 
waarden, normen en artefacten die behoren tot een specifieke groep klanten. Omdat 
culturele kennis een prominente rol speelt in dit onderzoek, wordt deze als volgt 
gedefinieerd:  

 
Cultural knowledge is the set of justified true beliefs (Nonaka en Takeuchi, 1994, p. 21) 
which an actor has about the shared solutions to universal problems of a group of 
people, with regarding to external adaptation and internal integration (Barsoux en 
Schneider, 2003, p.34)  

 
De ‘set of justified true beliefs’ benadrukt de objectiviteit16 van kennis. Het culturele 
aspect van deze definitie refereert aan een groep mensen die op een bepaalde manier 
kijken naar de wereld (external adaptation) en de manier waarop ze ermee omgaan 

16 Binnen de managementliteratuur is er een epistemologisch onderscheid tussen ‘knowing how’ en 
‘knowing about’, wat betrekking heeft op de subjectiviteit en objectiviteit van kennis. 



4 Multiculturele marktgerichtheid 

79 

(internal integration). De definitie maakt duidelijk dat met ‘cultuur’ een groep mensen 
wordt bedoeld die op dezelfde manier universele problemen proberen op te lossen.  

Er zijn verschillende typen (culturele) kennis. Het maken van onderscheid in 
kennisbehoefte is belangrijk om de strategische relevantie van verschillende typen 
kennis te kunnen aangeven (Sanchez en Heene, 2004). Drie vormen van kennis die 
van belang zijn voor het creëren van waarde kunnen worden onderscheiden: know-
what, know-how en know-why. Gelet op de link met cultuur worden deze drie vormen 
van kennis hieronder nader toegelicht vanuit een cultuurperspectief.  

 
� Know-what: Dit type kennis is de basiskennis die voortvloeit uit de praktijk 

binnen het eigen domein en die veelal verkregen is door middel van training. 
Deze kennis is essentieel, maar meestal ver van voldoende om commercieel succes 
te hebben. In cultureel opzicht betreft het de basiskennis over culturele artefacten. 
Een persoon die deze kennis bezit, wordt getypeerd als een culturele amateur. 

� Know-how: Met deze kennis is men in staat de vraag te beantwoorden hoe 
groepen mensen zich gedragen. Dit type kennis kan niet alleen toegepast worden 
in de praktijk, maar vloeit ook voort uit de praktijk. Hierbij komen ervaring en 
stilzwijgende inzichten duidelijk naar voren. Een persoon die deze kennis bezit, 
wordt getypeerd als een culturele professional. 

� Know-why: Het volledig begrijpen waarom groepen mensen zich gedragen zoals 
ze zich gedragen, vergt dat men in staat is de waarden en normen van een cultuur 
in de juiste context te plaatsen. Intuïtie kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
Deze vorm van kennis kan buitengewoon waardevol zijn, omdat de organisatie in 
staat is culturen zeer goed te begrijpen. Een persoon die deze kennis bezit, wordt 
getypeerd als een culturele expert. 

 
Door dit onderscheid te maken in culturele kennis kan nader worden bekeken welke 
typen van kennis op welke wijze een strategische waarde hebben voor het bedrijf. 
Volgens Zack (1999) bepalen de kenniscapaciteiten van een bedrijf de doel-
treffendheid van de waardecreatie. Hij maakt een onderscheid tussen een strategisch 
hiaat en een kennishiaat. Strategische plannen worden ontwikkeld en ingezet om de 
kloof te overbruggen tussen datgene wat een bedrijf kan en moet doen om concur-
rerend te zijn. Een kennisstrategie wordt omschreven als datgene wat een bedrijf 
daadwerkelijk weet en zou moeten weten om concurrerend te zijn. Dit komt overeen 
met het waarnemend en anticiperend vermogen vanuit het concept marktgerichtheid.  
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Figuur 1: Kennishiaat en strategisch hiaat (Zack, 1999, p. 136) 
 
Het proces van kenniscreatie om het strategisch en kennishiaat aan te vullen vereist 
een organisatiecultuur die dit proces ondersteunt (Nonaka en Konno, 1998). Markt-
gerichtheid reflecteert een cultuur waarin deze kenniscreatie wordt gestimuleerd om 
uiteindelijk een winstgevende positie te behalen (Slater en Narver, 1995). Het 
verkrijgen van marktspecifieke kennis is dan ook een continu proces (Day, 1994).  
 
 
4.3 Strategische resources  
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen competentievoordelen hebben weten te behalen. Hierbij wordt 
zowel vanuit het perspectief van het kennismanagement als dat van de organisatie-
cultuur onderzocht wat de succesfactoren zijn voor het behalen van competentie-
voordelen. Hierbij is het concept van marktgerichtheid gebruikt om te onderzoeken 
hoe bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen hun kennis- en strategisch hiaat 
(Zack, 1999) trachten aan te vullen. 
 
4.3.1 Kennisresources 
 
In dit onderzoek komt naar voren dat twintig bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen op verschillende wijzen multicultureel gerichte competentie-
strategieën voeren. Dat wil zeggen: activiteiten die gericht zijn op het behalen van een 
(cultureel) kennisvoordeel. De zeven bedrijven die een algemene positioneringsstra-
tegie volgen, ondernemen nauwelijks multicultureel gerichte competentiestrategieën. 
De meeste bedrijven die voor een cultuurspecifieke positioneringsstrategie kiezen, 

Wat een bedrijf 
moet weten 

Wat een bedrijf 
weet 

Wat een bedrijf 
moet doen 

Wat een bedrijf 
kan doen 

Kennishiaat Strategisch hiaat 
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investeren veelal in het menselijk kapitaal. Er zijn enkele grootbanken die inspan-
ningen verrichten op organisatieniveau. Hierbij spelen kennisvergaring en -deling over 
de hele organisatie heen een belangrijke rol. Slechts enkele bedrijven gebruiken hun 
omgeving als bron van kennis.  
 
4.3.1.1 Kennisvergaring 
 
Bij bijna alle bedrijven die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie voeren (aantal: 
14), zijn de meeste inspanningen gericht op het werven van biculturele medewerkers. 
Bij deze bedrijven is er in verschillende mate aandacht voor de culturele kennis van 
medewerkers. De noodzaak van het vergaren van culturele kennis wordt als volgt 
aangegeven:  
 

Relevant bij de werving van onze adviseurs waren de beheersing van de Turkse taal, het goed 
kennen van zowel de autochtone als de Turkse cultuur, de bereidheid om de eigen RVS-
opleiding van een jaar te volgen en het zelfstandig ondernemerschap waarderen. Kennis van 
de Turkse cultuur was noodzakelijk bij de betrokken medewerkers. Als je je doelgroep niet 
kent, kun je geen zaken met ze doen. (communicatiemanager RVS) 

 
Hier wordt duidelijk gemaakt dat dit bedrijf culturele kennis nodig achtte om op een 
effectieve wijze de multiculturele markt te kunnen benaderen. Bijna alle bedrijven 
met een cultuurspecifieke positioneringsstrategie vergaren culturele marktkennis door 
middel van het werven van biculturele medewerkers. 
   

Biculturele medewerkers kunnen een brug slaan. Zij kennen meerdere culturen. De derde 
generatie is hier geboren en opgegroeid. Ze hebben hier gestudeerd, maar hebben via de 
familie ook dezelfde ‘roots’, waaronder de banden met het moederland via de familie. Zij 
kunnen hierdoor de brug slaan tussen verschillende culturen. Zij kunnen ook wat genuan-
ceerder kijken naar verschillende culturen. Ze zijn wat rijker en dat is wat ze toevoegen. 

Als de klant dat wil, komt er een groepsvoorlichter die in gesprek gaat met de mensen in 
een moskee, bij een vereniging of waar dan ook om het een en ander te vertellen. Onze 
verkoopadviseurs van de zakelijke markt zijn buiten in gesprek met connecties, met een 
moskeebestuurder, met verenigingen etc. Hij praat de taal van de doelgroep. (marketing-
manager Agis) 

 
Het valt op dat bij deze dienstverlenende bedrijven het succes afhankelijk is van de 
knowhow van deze professionals. Deze knowhow reikt verder dan alleen de objectieve 
culturele kennis. Deze raakt ook de sociale empathische vaardigheden. De eigenaar van 
een Turks assurantiekantoor geeft dit als volgt aan:  

 
Als de keuze echt naar de verkoop toe is, dan heb ik het liefst een Turk bij een Turk en bij-
voorbeeld een Marokkaanse adviseur bij een Marokkaan. Want die kan achter de schermen 
meekijken als het gaat over normen en waarden en de emotie. Vanwege ook die emotie kan 
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hij achter de schermen meekijken. Hij weet wat de klant denkt en voelt. (Turkse assurantie-
adviseur C)  
 

Deze kennisvaardigheden, van veelal frontofficemedewerkers, zijn voor deze dienst-
verlenende bedrijven grotendeels gewenst voor een effectieve communicatie met 
klanten, in het bijzonder met de eerste generatie migranten, zoals dit wordt aange-
geven door bijna alle dienstverlenende bedrijven.  
 

Ik ben van nature communicatievaardig. Ik praat gemakkelijk en ben heel informeel. Ik 
weet wel heel vaak hoe ik iemand moet aanspreken, met u of met je. Ik ben heel informeel en 
daardoor kijk ik verder bij elke klant. We werken met ons gevoel en onze emotie. Ik ben erg 
betrokken bij de klant. Ik weet precies hoe Turkse mensen tegen een hypotheek aankijken, 
want ik kan achter de schermen meekijken. Ik ben namelijk zelf ook Turks. Ik weet precies 
wat voor gevoelens, wantrouwen, uitroeptekens, vraagtekens en dergelijke zich bij hen 
afspelen. (Turkse assurantieadviseur A) 

 
Deze Turkse assurantieadviseur toont dat de relationele vaardigheden, de betrokken-
heid en het inlevingsvermogen van de adviseur enkele belangrijke algemene eigen-
schappen zijn waaruit een competentievoordeel kan worden behaald. Hierin spelen 
rationele en emotionele aspecten een rol. Naast de emotionele binding met de klant is 
ook nog de kennis over culturele beleving, waarden, normen en gebruiken van invloed 
op de kwaliteit van de dienstverlening. Met deze culturele bagage en dit inzicht gaat 
een Turkse adviseur als volgt te werk:  
 

Voor mij is het makkelijker dan voor een Nederlands assurantiekantoor om Turkse klanten 
te benaderen. Als je zaken doet, spelen cultuurverschillen een belangrijke rol. Het is net hoe je 
de klant benadert. Als voorbeeld: sommige dames (klanten) schud je de hand wel en andere 
niet. Dit is een klein verschil. Als ik bij sommige klanten geen handen zou schudden, dan 
zouden ze mij dat kwalijk nemen en als ik bij andere klanten wel handen zou schudden, dan 
zouden ze mij dat ook kwalijk nemen. Het is het gevoel en het vertrouwen. Het ligt gevoelig 
en zeker als je bij ze thuis komt. Verzekeringen zijn vertrouwenswerk. (Turkse assurantie-
adviseur B) 

 
Deze fragmenten maken duidelijk dat het beschikken over culturele knowhow invloed 
heeft op het leggen van contact met de klant. Om deze reden zijn bijna alle bedrijven 
die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie volgen actief bezig geweest om bi-
culturele medewerkers (culturele professionals) te werven. Dit komt met name door 
het dienstverlenende karakter van deze bedrijven, waarbij de kwaliteit van de 
dienstverlening een centrale rol speelt in de positionering van het bedrijf. 
 

We hebben verkoopadviseurs buiten die de taal van de klant spreken, mensen van Marok-
kaanse en Turkse afkomst. Met hen maken we onze markten. Omdat mijn Surinaamse 
collega weggaat, ben ik nu concreet op zoek naar een collega-marktmanager voor de etnische 
markt. De kwaliteit van de medewerker staat voorop, maar ik wil het liefst iemand uit de 
doelgroep hebben, die in staat is om de brug te slaan.  
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Ons aanstellingsbeleid is wel dat wij gaan kijken naar wat we in de winkel gaan doen 
en hoe wij een zo multicultureel mogelijke bezetting kunnen krijgen in de winkel. Want dat 
is belangrijk, ook bij Agis. Wij werken onder andere samen met het multiculturele wervings-
bureau Colourful People en de multiculturele netwerkorganisatie Young Global People, die 
voor ons bemiddelen. (marketingmanager Agis) 

 
Bij ABN AMRO houden we ons onder andere bezig met ondernemers. De toename van 
allochtone ondernemers is groot, met name in de grote steden. Daar wil je dus ook mensen 
voor hebben die goed verstand hebben van dat deel. Het zijn lastige groeperingen, zeker bij 
ondernemers die in de horeca of vergelijkbare branches werken. Die vragen een bepaalde 
aandacht en een bepaald kennisniveau. Sommige allochtonen kunnen dat. We zijn daar wat 
specifieker op gaan werven. (diversiteitsmanager ABN AMRO) 

 
Deze deskundigen geven aan dat het hebben van culturele professionals voor hun 
bedrijven noodzakelijk is om effectief te kunnen anticiperen op multiculturele 
ontwikkelingen. Bij bijna alle bedrijven binnen dit onderzoek zijn de activiteiten 
gericht op het werven van biculturele medewerkers, en in mindere mate op het 
ontwikkelen. Het uitgangspunt is dat deze medewerkers voldoende culturele kennis 
hebben.  

Het hoeft echter niet te stoppen bij het binnenhalen van professionals die de 
multiculturele markt effectief kunnen benaderen. Inzicht in de verschillende culturen 
en sociale structuren en de onderliggende dynamiek kan noodzakelijk zijn om 
tactische en/of strategische keuzes te kunnen maken. Zo heeft een grootbank een 
culturele expert in dienst genomen om de HR-rekrutering ‘diversity proof’ te krijgen. 
 

Wat wij in ieder geval gedaan hebben, is dat wij in 2006 een (culturele) expert in dienst 
hebben genomen als diversity recruitment-specialist. Hij heeft gekeken in hoeverre ons 
recruitmentapparaat diversity proof was. Het bleek dat daar nogal wat aan te verbeteren 
viel. Dat was het belangrijkste van zijn werk. Namelijk om te zorgen dat wij in staat waren 
om veel diverser te werven en mensen aan ons te binden. De selectieprocedure is aangepast en 
we hebben een beter recruitmentcenter en ook andere recruiters aangenomen en ook daar 
meer diversiteit in aangebracht. Wij hebben in de arbeidsmarktcommunicatie aanpassingen 
aangebracht en het lijnmanagement – dat betrokken is bij de werving – hebben we moeten 
leren om te gaan met allochtone studenten bijvoorbeeld. Er is dus een scala aan activiteiten 
op dat vlak gebeurd. (diversiteitsmanager ABN AMRO) 

 
Het vereist veel culturele kennis en analytische vaardigheden om een etnische 
gemeenschap te analyseren en om daardoor tot creatieve ideeën te komen. Hiervoor 
hebben slechts enkele bedrijven een beroep gedaan op culturele experts.  

Om de multiculturele markt effectief waar te nemen, wordt er door slechts enkele 
bedrijven gebruikgemaakt van externen, zoals klanten als kennisbronnen. Volgens 
Cohen en Levinthal (1990) hangen de meeste concurrerende competenties in de 
toekomst juist af van de mate waarin het bedrijf in staat is om externe kennis binnen 
te halen. Slechts enkele bedrijven hebben op een proactieve wijze culturele kennis uit 
de omgeving vergaard. 
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Ik leer het meeste van onze verzekerden zelf. Ik leer dus het meeste door buiten te zijn, in 
contact met de verzekerden maar ook met de netwerken, door te kijken naar de markt. Daar 
leer ik het meeste van. Vanuit onze relaties hebben we bijvoorbeeld klantenarena’s. Dan 
halen we klanten hiernaartoe. We hebben pas geleden nog een klantenarena gehad. Dan 
hebben we tien Turkse en Marokkaanse vrouwen en vragen we: ‘Wat willen jullie in een 
verzekering hebben?’ en ‘Hoe denken jullie erover?’ Wij hebben dat ook gedaan met een 
aantal Marokkaanse mannen. Dat doen we bewust met Marokkaanse mannen, omdat je 
dan wat meer vrijuit praat. Zo werken we. (marketingmanager Agis) 

 
Dit bedrijf tracht kennisvoordeel te halen uit zijn relationeel kapitaal17. De relatie met 
de klanten blijkt voor dit bedrijf belangrijk bij het creëren en toetsen van nieuwe 
waardecreërende activiteiten. Voor veel bedrijven binnen dit onderzoek is het gebruik 
van relationeel kapitaal als bron van kennis echter nog geen vanzelfsprekendheid.  
 
4.3.1.2 Kennisdeling 
 
Binnen dit onderzoek verrichten slechts enkele bedrijven inspanningen op het terrein 
van kennisdeling. Deze vinden dan veelal plaats op organisatieniveau. In de meeste 
gevallen krijgen de medewerkers slechts een training aangeboden die gericht is op 
culturele diversiteit. Deze trainingen worden vooral verzorgd voor frontofficemede-
werkers en/of managers die regelmatig met andere culturen in contact komen, zoals 
de volgende fragmenten laten zien. 
 

Wij doen multiculturele trainingen zoals bij het KIT, maar dat doen we wel voor mensen die 
direct in aanraking komen met mensen van buiten. Voor hen is het belangrijk, want het kost 
natuurlijk wel geld zo’n training.  

De mensen die in de backoffice zitten en die alleen maar formulieren aan het verwerken 
zijn in een database hoeven we niet zo’n training te geven. Voor hen is het niet interessant.  

De trainingen bij KIT duren een aantal dagen achter elkaar, met tijd daartussen, met 
cases, met rollenspelen, en er worden acteurs ingehuurd. Dat is ook om de ogen te openen van 
de medewerkers. (marketingmanager Agis) 

 
Onze leidinggevenden hebben een training multicultureel management gevolgd om mensen 
bewust te maken van wat het betekent als je aan een divers samengesteld team leiding moet 
geven. Wat is de invloed van een bepaalde culturele achtergrond of een sollicitant die 
tegenover je zit; hoe presenteert die zich en hoe moet je daar als werkgever naar kijken? Daar 
moet men zich bewust van zijn. Dat was daarmee bedoeld en ook: wat kan het inhouden als 
binnen een team verschillende culturen gaan samenwerken? Ook een positieve insteek van 
wat een divers samengesteld team kan opleveren. 

17 In het volgende hoofdstuk wordt op een diepgaande wijze ingegaan op de diverse typen relaties en 
de daaraan gerelateerde voor- en nadelen. 
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De training is op zich positief ervaren. Hij heeft wel wat ogen geopend bij een aantal 
mensen, maar we staan nu wel voor de keuze van: hoe moeten we nu verder? (manager 
businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Bij alle bedrijven binnen dit onderzoek die een training aanbieden op het terrein van 
culturele diversiteit valt op dat dergelijke trainingen vooral gericht zijn op het ver-
groten van de bewustwording over cultuurverschillen. Het zou ertoe moeten leiden dat 
medewerkers open staan voor culturele verschillen en afstand nemen van de eigen 
etnocentrische kijk op de multiculturele omgeving. Deze cultuurrelatieve benadering 
helpt de medewerkers in het flexibel omgaan met diverse culturen. Deze trainingen 
geven de medewerkers (lees: culturele amateurs) enige basiskennis om verschillen te 
herkennen in culturele artefacten. Voorbeelden hiervan zijn: een manier van groeten, 
de kledingcodes, de geschreven en verbale vormen van contact etc.  

Voor heel wat grote bedrijven is veel culturele kennis moeilijk toegankelijk, 
omdat deze wijdverspreid is binnen de organisatie of in de hoofden van de medewer-
kers zit, zoals dit onder andere wordt aangegeven in het volgende fragment.  
 

Binnen onze organisatie is er een bibliotheek, een kenniscentrum en een economisch 
onderzoeksbeleid. Die zijn natuurlijk wel verschillend en je hebt ook nog de analisten van 
Rabobank International. De bibliotheek is echt actief op zoek naar kennis en nieuws. Dat is 
een documentatie- en informatiecentrum van met name datgene wat geschreven is. Dan 
hebben we ook nog een afdeling die schrijft. Er zit op heel veel plekken kennis over (culturele) 
diversiteit, maar dat is persoonsgebonden, op een aantal kenniscentra na die economisch 
onderzoek moeten doen. (HR-manager Rabobank Nederland) 

 
Deze deskundige geeft aan hoe complex het binnen zijn bedrijf is om culturele kennis 
te vergaren. Echter, met behulp van diverse informatiebronnen heeft dit bedrijf 
(basis)kennis verkregen over de Turkse cultuur, in het bijzonder de Turkse manier van 
zakendoen, en deze gebundeld en over de hele organisatie verspreid.  
 

Binnenkort gaat er een brochure in een oplage van 7500 naar alle collega-accountmanagers 
bij de lokale banken over de klantbediening van Turkse ondernemers. Daarin behandelen we 
vragen als: hoe acquireer ik, wat zijn daarbij valkuilen en wat zijn daarbij best practises, 
hoe ga je om met relatieonderhoud etc. Alle zaken en ervaringen van de afgelopen jaren 
worden daarin besproken. (manager commerciële dienstverlening Rabobank Nederland)  

 
Bij deze grootbank wordt op een praktische wijze de bedrijfsrelevantie van culturele 
kennis voor frontofficemedewerkers aangegeven. Tevens wordt het belang benadrukt 
van een organisatiecultuur waarin (multi)culturele kennis (continu) actief wordt 
verzameld en verspreid binnen het bedrijf, in het bijzonder voor bedrijven die een 
cultuurspecifieke positioneringsstrategie voeren. De volgende fragmenten geven en-
kele voordelen aan van het continu vergaren en delen van culturele kennis op organi-
satieniveau en de wijze waarop dit plaatsvindt.  
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We hebben culturele netwerken, maar die zijn niet geformaliseerd. Ik heb een kernteam dat 
bestaat uit vijf mensen. Daaromheen heb ik een schil met mensen die ik nodig heb van 
diverse herkomsten, ook biculturelen, onder meer dat verkoopteam of mensen die we hebben 
aangetrokken in verband met bepaalde pilots. Ik houd kwartaalbijeenkomsten. Daar 
informeer ik de interne organisatie en ook de mensen van etnische afkomst over datgene wat 
ik ga doen. Daar toetsen we onze plannen aan. Bijvoorbeeld: we zijn dit van plan en wat 
denken jullie, gaat dat scoren of gaat dat niet scoren? Het is goed om daarover met de mensen 
in je organisatie te overleggen. Dat is toch wel het succes van Agis. (marketingmanager Agis) 
  
Culturele kennis werd gedeeld tussen met name de adviseurs van Turkse herkomst, de 
doelgroepmanager van Turkse herkomst en de overige marketeers. Dit was ingebed in de 
reguliere overlegstructuren. Voor grotere groepen, zoals alle marketeers en communicatie-
managers, werden presentaties gehouden. Voor deze doelgroep werkten we ook samen met een 
Turks reclamebureau in Nederland, ook daar leerden we natuurlijk weer van. (communi-
catiemanager RVS) 
 

Bij deze bedrijven komt naar voren dat (structureel) overleg stimulerend werkt en dat 
via deze aanpak nieuwe ideeën over de multiculturele markt gecreëerd en getoetst 
worden. Het continu delen van culturele kennis met de hele organisatie heeft ertoe 
geleid dat deze bedrijven culturele kennis steeds breder verspreiden, zoals hieronder 
ook expliciet wordt bevestigd door een marketingmanager.  
 

De kennis over de multiculturele markt binnen onze organisatie wordt steeds breder. Er zijn 
steeds meer mensen die het erg belangrijk vinden. Dus die kennis wordt vanzelf groter. We 
doen ook aan interne communicatie, want het is ook belangrijk om de mensen intern mee te 
nemen met wat je aan het doen bent. Het is belangrijk om de brug te slaan tussen frontoffice 
en backoffice. Je moet ervoor zorgen dat je de brug slaat naar de interne organisatie. 
(marketingmanager Agis) 
 

Niet alleen een stimulerende organisatiecultuur heeft ertoe geleid dat culturele kennis 
gedeeld wordt met alle geledingen van het bedrijf. Ook een adequaat kennissysteem 
dat in staat is kennis te verzamelen en overal beschikbaar te stellen draagt hiertoe bij. 
Het volgende fragment toont het belang van een goed georganiseerd informatiesys-
teem om culturele kennis te delen. 
 

Binnen Agis hebben we periodieke nieuwsbrieven. Op ons intranet komen regelmatig 
artikelen, informatie over wat we aan het doen zijn en nieuwsbrieven. Als het servicecentrum 
in Suriname opent, dan hebben wij daar een item over in onze nieuwsbrief, om mensen te 
informeren waar Agis mee bezig is. Die nieuwsbrief gaat naar het hele kantoor. Die krijgt 
iedere medewerker.  

Het intranet wordt dagelijks bezocht door de medewerkers. Dat is het opstartscherm. 
Daar staan dagelijks nieuwsitems en natuurlijk ook een soort marktplaats. Daar is culturele 
diversiteit ook een onderdeel van, maar niet specifiek onder het kopje diversiteit, want dat 
vinden we dus niet nodig, omdat het gemeengoed moet zijn.  
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De komende nieuwsbrief gaat een stukje over de ramadanperiode, waarbij we vertellen: 
er komen hospitality diners, we gaan mensen uitnodigen voor die hospitality diners, wil je 
meegaan met ons? Dan gaan we op bezoek en dan gaan we kijken – niet iedereen kan mee, 
zo simpel is dat ook – maar we gaan kijken, we gaan mensen in contact brengen met onze 
klanten. (marketingmanager Agis) 

 
Uit de ervaringen binnen deze bedrijven blijkt dat culturele kennisstrategieën op 
organisatieniveau ingebed en toegepast moeten worden om optimaal gebruik te maken 
van de (culturele) kennis die er binnen het bedrijf is. Dit vereist een organisatie-
(cultuur) waarbij culturele kennisdeling onderdeel is van de dagelijkse activiteiten. Het 
voordeel van deze mate van kennisvergaring en -deling is dat medewerkers uit het hele 
bedrijf continu op de hoogte gehouden worden van multiculturele ontwikkelingen, 
waardoor er sprake is van een toename van de collectieve culturele kennis. Deze collec-
tieve kennis is voor het bedrijf van strategische waarde, omdat hiermee de culturele 
kennis ingebed is in de routines van de organisatie, wat haar een waardevol en duur-
zaam kennisvoordeel kan opleveren.  
 

44.3.2 Organisatiecultuur  
 
In de vorige subparagraaf is besproken op welke wijze bedrijven binnen het bank- en 
verzekeringswezen kennisvoordelen proberen te behalen door middel van 
kennisresources. De organisatiecultuur is hierbij ook deels aan bod gekomen. Het 
opzetten van een multiculturele, marktgerichte organisatie is geen eenvoudige taak. In 
deze subparagraaf wordt vanuit een cultureel perspectief bekeken op welke wijze 
bedrijven concurrentievoordelen kunnen behalen uit hun organisatiecultuur. Hierbij 
worden de (cruciale) succesfactoren bediscussieerd aan de hand van de culturele 
elementen die van invloed zijn op een concurrerende organisatiecultuur. Bij veel 
bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen is er geen sprake van een (optimale) 
multicultureel gerichte organisatiecultuur. Dit is logischerwijs af te leiden uit de 
algemene positioneringsstrategie die veel bedrijven voeren. De voordelen die 
bedrijven uit de financiële sector met een cultuurspecifieke positioneringsstrategie 
behalen uit hun marktgerichte oriëntatie worden in het volgende fragment duidelijk 
gemaakt.  

 
Er is de afgelopen jaren door de Rabobank een sprong gemaakt binnen de multiculturele 
markt. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Met name op het terrein van naamsbekendheid. 
Daar zie je dat de naamsbekendheid van de Rabobank gestegen is van de vierde of vijfde plek 
naar de tweede. In Utrecht zijn we zelfs de meest bekende bank. In het marktaandeel zie je 
al een duidelijke stijging. Dat is een positieve ontwikkeling.  

Dat heeft natuurlijk ook te maken met de gewijzigde bankverhoudingen op dit moment. 
Fortis en ABN AMRO zijn op dit moment intern georiënteerd. Maar ook ING en Postbank, 
omdat het Postbank-merk eruit gaat. Ook daar is een interne oriëntatie op dit moment. Er 
zijn zelfs banken die zeggen: ik moet even goed opletten dat ik bestaande klanten eerst netjes 
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bedien en dan kan ik weer een stapje verder, want de klanten komen zelfs vanzelf binnen-
lopen.  

Het is op dit moment dan ook niet moeilijk voor de Rabobank om te acquireren. De 
Rabobank kan makkelijker actief zijn op de markt om klanten binnen te halen. En dat gaat 
ook erg goed. (manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Deze grootbank heeft in een korte tijd door middel van hun multiculturele, 
marktgerichte oriëntatie positieve marktresultaten behaald. Deze marktgerichte orga-
nisatiecultuur is daarmee een van de belangrijkste manieren om concurrentievoordeel 
te boeken in een multiculturele omgeving. Dit is vast te stellen bij bijna alle bedrijven 
die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie voeren. Onduidelijk is echter nog uit 
welke cruciale elementen een dergelijke organisatiecultuur bestaat. Om dit te onder-
zoeken worden de belangrijkste succes- en faalfactoren van de bedrijven die deelge-
nomen hebben aan dit onderzoek in kaart gebracht. Deze worden hieronder nader 
besproken en met fragmenten geïllustreerd.  

In het benaderen van culturele diversiteit gebruiken veel bedrijven in deze sector 
het concept diversiteitsmanagement, dat uitgaat van een gelijkheidsbeginsel of norma-
tief kader. Dit wordt in het volgende fragment als volgt aangegeven:  
 

De bewustwording bij Achmea Groep omtrent diversiteit zit op een behoorlijk niveau vanaf 
2002/2003. De aanleiding voor dit was een vraag uit de Raad van Commissarissen aan de 
Raad van Bestuur: wat doen we eigenlijk met diversiteit? Waarop de Raad van Bestuur geen 
antwoord had. In feite deden we er niets actiefs mee. Sindsdien is het onderwerp op de 
agenda gekomen.  

Er zijn diversiteitstrainingen gegeven. Dit was een item, maar een niet-gedragen item. 
Er zijn trainingen gegeven aan bijna alle leidinggevenden over diversiteit. Maar het ging ook 
over: ik ben een Fries, ik ben een Limburger. Dat zijn ook diverse typen mensen en hoe ga je 
daarmee om. Het ging over bewustwording. Het ging niet om ongelijkheid, maar om 
gelijkheid. Inmiddels doen we dit niet meer expliciet. (diversiteitsmanager Achmea Groep) 

 
Uit dit fragment blijkt dat dit bedrijf (culturele) diversiteit vanuit een gelijkheids-
perspectief benadert. Deze werkwijze heeft er uiteindelijk toe geleid dat het bedrijf op 
lange termijn relatief weinig doet met culturele diversiteit. Dit komt mede doordat 
culturele diversiteit in beginsel vanuit een human resourcesperspectief wordt be-
schouwd, zoals dit bij het volgende bedrijf ook naar voren komt.  
  

Diversity en inclusion staan wel in de top tien van humanresourcesissues, maar nooit in de 
top drie. Dat betekent dat als er wat aan de hand is, als het spannend wordt, dan zal de top 
drie aandacht krijgen en de rest niet. Het risico is er dat je een keer weggegumd wordt. In het 
sociaal jaarverslag staat dat ING zorgt voor zijn medewerkers. Dit staat bij het punt gelijke 
behandeling in diversiteit: ‘ING beschouwt diversiteit als een belangrijke voorwaarde voor 
zakelijk succes. ING is wereldwijd actief en is van mening dat het bedrijf een afspiegeling 
moet zijn van zijn zeer diverse klantenbestand, waardoor we meer oog hebben voor de 
behoeftes van de klanten en zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan hun wensen.’  
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Als je kijkt hier binnen Nederland, dan proef ik een beetje dat dit nog in de kinder-
schoenen staat. Het is een heel mooi voornemen om samengestelde teams te vormen, maar in 
de praktijk zie je het nog te weinig terugkomen. Dat heeft met name te maken met de 
managers die de mensen aannemen en met de HR, die daar ook niet genoeg druk achter zet. 
Daarnaast is HR zelf ook nog niet echt cultureel divers. Er is geen beleid, althans er zijn nog 
geen targets. Er zijn geen tools, geen KPI’s (Key Performance Indicators) waar je als 
manager op afgerekend wordt als je dit niet doet. Dat zorgt ook voor een belemmering. 
(executive manager ING) 

 
Bij dit bedrijf wordt in het sociaal jaarverslag aangegeven dat culturele diversiteit 
bedrijfsmatig van belang is. In de dagelijkse activiteiten komt deze overtuiging echter 
nauwelijks tot uiting. Dit is te zien bij veel bedrijven die de multiculturele markt 
algemeen benaderen. Voor deze bedrijven is het behalen van voordelen uit hun 
culturele resources moeilijker dan voor bedrijven die een cultuurspecifieke positio-
neringsstrategie voeren. De overtuiging ontbreekt, terwijl die belangrijk is omdat niet 
altijd verwacht moet worden dat in een multiculturele markt op korte termijn winst-
gevende resultaten behaald zullen worden. Het volgende fragment illustreert dit.  

 
Ik ben ervan overtuigd dat wij nog steeds niet zonder (cultureel) diversiteitsmanagement 
kunnen en we zijn ook niet dusdanig omvangrijk qua organisatie dat er heel veel winst te 
halen valt door die weg te halen, maar het staat altijd onder druk. Ook omdat het een 
langetermijnonderwerp is. Dat betekent dat je op korte termijn meestal niet echt een succes 
boekt. Het is een investering op de lange termijn en die moet je doen vanuit de overtuiging 
dat deze nodig is. Die overtuiging is er nog steeds, dus ik verwacht dat we daarmee doorgaan. 
Voordat de hele bank doordrongen is van het feit hoe belangrijk dit is en voordat alle 
systemen, alle HR-programma’s aangepast zijn, heb ik de indruk dat wij nog wel jaren werk 
hebben. (diversiteitsmanager ABN AMRO) 
 

De overtuiging om in hun bedrijfsactiviteiten rekening te houden met culturele 
diversiteit wordt bij dit bedrijf vanuit een humanresourcesinvalshoek benaderd. Dit is 
terug te vinden bij de meeste grote bedrijven die zich bezighouden met culturele 
diversiteit. Het heeft daarmee een organisatiecultuur die intern gericht is. Echter, voor 
het realiseren van een multicultureel gerichte organisatiecultuur op de lange termijn is 
het hebben van een duidelijke commerciële overtuiging binnen de organisatie leidend en 
noodzakelijk, zoals dat bij het volgende bedrijf duidelijk naar voren komt, in zowel 
beleid als uitvoering.  
 

Beleid: De kernwaarden van Rabobank Groep zijn: dichtbij, betrokken en toonaangevend. 
De Rabobank wil – als bank en als coöperatie – voor nieuwe Nederlanders dezelfde toon-
aangevende en betrokken rol spelen als voor autochtone klanten en leden. 
 
Uitvoering: Rabobank Utrecht heeft haar hoofdkantoor in de Utrechtse multiculturele wijk 
Kanaleneiland. Eind 2005 zijn we bewust met diversiteitsbeleid begonnen. De concrete 
aanleiding was dat wij merkten dat wij moeite hadden om de allochtone klanten te bereiken. 
Als je ziet hoe de marktconcentratie binnen de wijk verdeeld is, dan zit het gemiddelde 
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marktaandeel van de stad Utrecht op een 35%, maar in de wijken waar dus veel allochtonen 
waren – Kanaleneiland, Overvecht-Zuid – was dat lager, zat dat rond de 20%. Wat we 
willen, dat staat in een van onze marktwaarden: de toonaangevende bank zijn. Dat betekent 
dus dat je een substantieel marktaandeel moet hebben. Als we dat willen handhaven, dan 
moeten we dus gewoon de allochtone klanten beter kunnen bereiken en daar waren we dus 
naar op zoek. Dat is de reden geweest waarom we daar bewust naar zijn gaan kijken. Dus in 
elk geval vanuit de externe kant, de marktkant.(manager businessdevelopment Rabobank 
Utrecht) 

 
Het is glashelder dat dit bedrijf de markt als leidend beschouwt in het vormgeven van 
multiculturele marktgerichtheid. Deze commerciële overtuiging om succesvol te zijn 
binnen de multiculturele markt leidt ertoe dat het bedrijf zijn activiteiten daarop 
afstemt. Echter, opdat een dergelijke commerciële overtuiging ingang vond, was er in 
veel bedrijven een businesscase nodig die hiervoor de basis vormde. 
 

Binnen onze organisatie zijn er workshops gegeven over (multiculturele) diversiteit, maar een 
echte businesscase ontbrak. En dan ga je geen draagvlak creëren, het vervaagt. Wat het nu 
ook extra moeilijk maakt op dit moment is het economische klimaat. Dat geldt niet alleen 
voor multiculturele diversiteit, maar ook voor gender. Het klimaat is nu dusdanig dat de 
aandacht voor het onderwerp een beetje is afgenomen en dat begrijp ik wel, want in tijden 
van crisis gaan bedrijven focussen op hun corebusiness. Diversity wordt niet gezien als een 
corebusiness, het staat eerder op de lijst van ‘misschien schrappen, misschien nu even niet 
maar over een jaar of twee’. Het is eigenlijk een speeltje. Zo wordt het ervaren, en dat is 
jammer en dat geeft voor mij wel weer aan dat die businesscase niet goed begrepen wordt. 
(executive manager ING) 

 
In dit fragment komt naar voren dat de behoefte aan een businesscase noodzakelijk is 
voor het overtuigen van de eigen organisatie. Dit is met name het geval bij bedrijven 
die worstelen met het vraagstuk culturele diversiteit. Dit zijn veelal bedrijven die een 
algemene positioneringsstrategie volgen. Zonder een dergelijke businesscase wordt het 
voor deze bedrijven lastig om stappen te zetten in multiculturele marktgerichtheid. 
Het bedrijf moet een helder inzicht hebben in welke bedrijfsactiviteiten kunnen 
leiden tot een concurrentievoordeel.  

Echter, niet alleen businesscases zijn ondersteunend in het tot stand laten komen 
van een commerciële overtuiging. Ook het (h)erkennen van good practices, die veelal 
bottom-up plaatsvinden, dragen bij aan de commerciële overtuiging van de organi-
satie om multiculturele marktgerichtheid te initiëren en vorm te geven. Dit wordt in 
het volgende fragment als volgt weergegeven: 
  

We hebben een keer in Amsterdam een acquisitieavond gehouden met een Marokkaans 
ondernemersnetwerk. Dat heeft dusdanig veel business opgeleverd dat we binnen een maand 
de kosten van die avond al terugverdiend hadden. Iets dergelijks is dus een tijdje terug in 
Amsterdam georganiseerd en dat heeft gewoon voldoende business opgeleverd voor de bank 
en, wat ik zeg, binnen een maand waren de kosten alweer terugverdiend. Dat was een 
succes in Amsterdam, dus dat kon Rotterdam dus feitelijk zo kopiëren. Dit hebben ze ook 
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gedaan, maar het zal niet overal exact hetzelfde werken, maar de voorbeeldwerking is heel 
sterk. Dat is een krachtig instrument. Een dergelijke activiteit door een samenspel, maar wel 
mede door de stimulerende rol van de club businessdevelopment op het hoofdkantoor en 
lokaal iemand die gelooft in het onderwerp. 

Als je op diversity-gebied succes boekt in Amsterdam, dan weet Rotterdam dat ook wel 
op een gegeven moment en daar zijn dan mensen die je daarmee dan over de streep trekken 
omdat je daarmee goed kunt scoren. (diversiteitsmanager ABN AMRO) 
 

Bij dit bedrijf wordt duidelijk gemaakt dat voor het stimuleren van multiculturele 
marktgerichtheid een organisatiecultuur nodig is die medewerkers de ruimte biedt om 
multiculturele initiatieven te nemen. Dit helpt het bedrijf in het verkrijgen van 
culturele knowhow. Veelal zijn het de culturele professionals die bottom-up multi-
culturele initiatieven ondernemen. Deze bottom-upbenadering heeft diverse bedrijven 
gestimuleerd om meerdere initiatieven te ondernemen. 

In het volgende fragment wordt het proces beschreven van hoe een projectgroep 
ervoor heeft gezorgd dat multiculturele marktgerichtheid op de agenda van het bedrijf 
is gezet.  
  

We hebben de projectgroep diversiteit van 1999 tot 2005 gehad. In het begin hielden ze zich 
meer bezig met vrouwelijk ondernemerschap. Dat thema is toen een stap verder gekomen.  

Allochtoon ondernemerschap is hier in Nederland ongeveer vijf jaar later begonnen. De 
projectgroep heeft informatie uitgewisseld binnen de organisatie, wat als een olievlek werkte.  

Dat ging dus niet via de hiërarchie, maar via betrokken mensen van allerlei afdelingen, 
waardoor je elkaar ook gemakkelijker kon vinden. Informatie werd uitgewisseld met mensen 
die een positieve houding hadden over een thema, waardoor je makkelijker kunt schakelen. 
Dat heeft ertoe geleid dat het onderwerp ook de aandacht kreeg die het verdiende en ook op 
de agenda bleef staan. Informatie-uitwisseling gaat sneller als je elkaar kent. 

Daarnaast is het onderwerp culturele diversiteit ook binnen het management, tot en met 
de Raad van Bestuur toe, op niveau gebleven. (manager commerciële dienstverlening 
Rabobank Nederland) 
 

Bij dit bedrijf was het essentieel om het onderwerp op de agenda te krijgen. In eerste 
instantie richtte diversiteit zich op vrouwelijk ondernemerschap, gevolgd door 
allochtoon ondernemerschap. Deze sterke projectgroep, bestaande uit managers van 
het primaire proces, heeft er bij dit bedrijf voor gezorgd dat culturele diversiteit in 
beginsel vanuit het marktperspectief is benaderd. Deze aanpak heeft geleid tot een 
concreet draagvlak binnen het bedrijf om multiculturele activiteiten te ondernemen. 
Om dit te realiseren zijn er strategische aanjagers nodig geweest die in staat zijn om een 
draagvlak te creëren binnen de organisatie. Zij kunnen multiculturele marktgericht-
heid vanuit een top-down- en bottom-upbenadering vormgeven, zoals dit ook bij het 
volgende bedrijf gebeurt.  
 

Wij hebben op het hoofdkantoor mensen die zich specifiek met het terrein van diversiteit 
bezighouden, met het maken van beleid en met het regisseren en uitvoeren van het project-
plan.  



Exploring Cultural Diversity 

92 

Aan de andere kant vinden er ook bottom-up dingen plaats. We hebben binnen de bank 
een ambassadeursnetwerk. Dat is een netwerk met mensen die klikken met het onderwerp, 
niet alleen met hun hoofd maar echt met hun hart, en die doen dus daadwerkelijk wat met 
dit onderwerp. Dat betekent dat we ook in Amsterdam een aantal mensen hebben, een 
directeur zaken of een accountmanager, die wat met dat onderwerp willen en kunnen. Zij 
nemen initiatief, gesteund door het hoofdkantoor. Doordat zij zo’n enorme intrinsieke 
motivatie hebben en de overtuiging dat het goed is om te doen. Zij nemen de initiatieven. 
(diversiteitsmanager ABN AMRO) 
 

Bij diverse bedrijven is het aanjagen van dit onderwerp geen open einde, maar tijd-
gebonden. De urgentie om multiculturele marktgerichtheid vorm te geven wordt hier-
mee benadrukt. Het gevolg is dat multiculturele marktgerichtheid integraal wordt 
opgepakt en uitgevoerd binnen het primaire proces van de organisatie, zoals dit bij het 
volgende bedrijf plaats heeft gevonden.  
  

Het bureau diversiteit bestaat sinds twee jaar niet meer. Dat bureau was gekoppeld aan het 
grootstedenbeleid en dit is op een gegeven moment ingebed in de steden zelf. Daardoor had 
men zoiets van: diversiteit hoort in de lijn en niet als een apart onderwerp. Hoe verbind ik 
een lijn? Welke producten moeten we ontwikkelen? Hoe gaan we de markt benaderen? En die 
kennis is daarna in de aparte divisies terechtgekomen. Dat is een filosofie geweest van: we 
hebben een kenniscentrum gehad, maar nu moet het terug in de business en moet het een 
onderdeel van de dagelijkse gang van zaken zijn.  

Als je het met een kenniscentrum doet, dan is dat een excuus om niet in de gewone gang 
van zaken met dit thema te werken. Het mooie aan lokale banken zoals in Utrecht of Den 
Haag is dat zij heel erg leren met vallen en opstaan. (HR-manager Rabobank Nederland) 

 
Bij dit bedrijf blijkt de rol van de aanjager beperkt te zijn. Doordat deze rol 
tijdgebonden is, heeft deze er bij dit bedrijf toe geleid dat de verantwoordelijkheid 
voor multiculturele marktgerichtheid is overgenomen door de lokale kantoren, waar 
het primaire proces plaatsvindt. Een goede verbinding tussen de projectgroep of het 
kenniscentrum en de lijnorganisatie is hierbij van essentieel belang geweest. Dit proces 
van aanjagen tot inbedding binnen het bedrijf zorgde ervoor dat multiculturele 
marktgerichtheid daadwerkelijk onderdeel is geworden van de bestaande business van 
dit bedrijf. Dit wordt door een manager businessdevelopment als volgt aangegeven: 

 
Waar het drie à vier jaar terug nog duwen en trekken was van mijn kant en ook vanuit de 
HR-kant – zo van: heb er eens aandacht voor – is het nu langzamerhand ontwikkeld dat 
culturele diversiteit echt integraal onderdeel is van de business van bedrijven en particulieren. 
Als ik het vanuit de marktkant bekijk, dan is het succes dat ik geen missionaris meer hoef te 
zijn, omdat ook intern heel veel mensen zich ervan bewust zijn dat we dit moeten doen. Niet 
alleen als maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook commercieel gezien. Het is 
onderdeel van het bedrijf. (manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Een ander element dat van belang is geweest voor de meeste bedrijven, is het 
formuleren van concrete doelstellingen. Voor veel bedrijven binnen het bank- en ver-
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zekeringswezen is het lastig om multiculturele marktgerichtheid vorm te geven, veelal 
wegens een gebrek aan resultaatgerichtheid op dit terrein. Het volgende fragment 
beschrijft dit als: 

 
Delta Lloyd is meer dan tien jaar bezig met diversiteit. Wij hadden een projectleider, een 
stuurgroep, een werkgroep en een klankbordgroep. In de stuurgroep zaten directieleden, in de 
werkgroep zaten managers en teamleiders. Iedereen deed dit erbij naast zijn eigen werkzaam-
heden. Het was heel erg passen en meten. De projectleider en de Raad van Bestuur waren 
betrokken bij dit onderwerp. Dus het wordt heel hoog op de agenda gezet, maar niemand 
wordt erop afgerekend. Er is geen controle op. Het wordt wel heel erg belangrijk gevonden, 
maar er komen geen concrete zaken uit. (diversiteitsmanager Delta Lloyd) 

 
Voor multicultureel gerichte bedrijven zijn het echter niet de kwantitatieve interne 
doelstellingen die leidend zijn, maar de externe marktdoelstellingen. Deze bepalen de 
strategische koers van een bedrijf. Het belang van deze marktdoelstellingen wordt 
helder aangegeven door een manager businessdevelopment:  

 
De marktpenetratie in gekleurde wijken was bij ons lager dan gemiddeld. Dat getal volgen 
we nu drie jaar. Wat we vorig jaar voor het eerst zagen, is dat de groei in de gekleurde wijk-
en groter is dan de groei op bankniveau. De achterstand wordt ingelopen qua marktpene-
tratie. 

Van 2005 tot en met 2007 was onze marktpenetratie over de totale stad 36%. Dat zit 
nu op 42%. In de gekleurde wijken was het 34% en dat zit nu op 39%. Dus in 2007 had-
den we een groei van de marktpenetratie over de hele stad van 2,1% en in de gekleurde 
wijken in het bijzonder was die groei 2,4%.  

Er is een behouddoelstelling geformuleerd, want als je op 40% zit dan is het niet echt 
reëel om daar veel stijging in te verwachten. Maar behoud brengt met zich mee dat in de 
wijken waar veel allochtonen zitten, waar ook de grootste groei van de bevolking is en de 
meeste jongeren zijn, het marktaandeel dus sneller moet groeien om uiteindelijk over de gehe-
le stad het gemiddelde te halen. 

Dus dat is de benadering daarvan en dat betekent dus dat er gewoon in de business-
plannen doelstellingen moeten zijn van hoe die marktpenetratie zich daar moet gaan ontwik-
kelen. En hetzelfde geldt ook voor bedrijven ten aanzien van met name starters. (manager 
businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Marktgerichte doelstellingen hebben het bedrijf en zijn medewerkers aangemoedigd 
om de multiculturele marktgerichtheid binnen de organisatie vorm te geven. Deze out-
side-in-benadering heeft tevens de overtuiging van de organisatie versterkt dat ze reke-
ning moet houden met culturele diversiteit en geeft hiermee voldoende legitimiteit om 
te gaan investeren in diversiteit en de organisatie daarop af stemmen.  

Ten slotte komt uit de bevindingen van de deskundigen naar voren dat voor het tot 
stand laten komen van een multicultureel gerichte organisatiecultuur het commitment 
van het bedrijf noodzakelijk is. Om resultaten te boeken met betrekking tot culturele 
diversiteit moet in eerste instantie het topmanagement een commitment aan de dag 
leggen. Deze toewijding is nodig om een organisatiecultuur te creëren die een positief 
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effect heeft op de medewerkers. In het volgende fragment wordt duidelijk gemaakt 
waarom dit commitment binnen een bedrijf van essentieel belang is geweest. 
 

Voor ons is het bereiken van de multiculturele markt geen issue. Het kan altijd beter, maar 
het is een intensieve markt en het vraagt een intensieve bewerking. Het is van belang om de 
culturele verschillen in de gaten te houden, want anders wordt het erg moeilijk. Als je dat 
niet doet, dan gaat het je niet lukken. Het is ook een moeizame markt omdat het natuurlijk 
wel over netwerken gaat. De intensieve bewerking kost geld. Als je er liever een massacommu-
nicatieverhaal van maakt, doe dan maar niets.  

Het vraagt zeker van het management van bedrijven een volledige ondersteuning. Als je 
bedrijf er niet in gelooft, dan moet je het niet doen. Dan krijg je het niet in je budgetten. Het 
is voor ons het belangrijkste om door middel van businesscases aan te tonen dat het een 
belangrijke markt is. (marketingmanager Agis) 

 
In dit fragment komt naar voren dat de toewijding van het topmanagement op de 
lange termijn noodzakelijk is. Dit geldt voor bijna alle bedrijven binnen dit onderzoek. 
Omdat het een intensieve markt betreft, is de volledige steun van het (top)-manage-
ment onmisbaar om op (lange) termijn succesvol te zijn, mede omdat er op korte 
termijn wellicht niet meteen economische winst valt te behalen.  
 
 

44.4 Discussie 
 
Binnen het bank- en verzekeringswezen gaan bedrijven op verschillende wijzen om 
met hun culturele resources. Enerzijds zijn er bedrijven die de economische waarde 
van deze resources minimaliseren, anderzijds zijn er bedrijven die actief op zoek zijn 
naar culturele resources die gebruikt kunnen worden voor het behalen van concur-
rentievoordelen. Dit is (logischerwijs) een gevolg van de positioneringsstrategie die 
deze bedrijven voeren.  

Er is een maatschappelijke discussie gaande over de interne doelen die bedrijven 
moeten stellen met betrekking tot een bepaald percentage multiculturele medewerkers. 
Deze discussie wordt veelal gevoerd vanuit een gelijkheidsprincipe en/of normatief 
perspectief. Deze ‘sociale’ benadering van culturele diversiteit leidt ertoe dat de toege-
voegde waarde van culturele diversiteit op economisch vlak – onder meer in de finan-
ciële sector – amper zichtbaar is, mede omdat de economische opbrengsten nauwelijks 
meetbaar zijn.  

Bij de meeste bedrijven die een cultuurspecifieke positioneringsstrategie voeren, 
wordt duidelijk gemaakt dat multiculturele medewerkers nodig zijn geweest om de 
multiculturele markt effectief te kunnen benaderen. Echter, niet ieder individu bezit 
dezelfde kennis en dezelfde vaardigheden. Dit verschil in (kennis)vaardigheden leidt 
tot een verschillende waarde die elk individu voor het bedrijf heeft. Een kennisstra-
tegie die gericht is op het verkrijgen van de juiste medewerkers met het juiste kennis-
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niveau vergt een ‘explorerende’ kennisstrategie. Dit betekent dat het bedrijf bij zijn 
diverse medewerkers uiteenlopende culturele kennisniveaus moet (h)erkennen. 

Bij dienstverlenende bedrijven is dit van groot belang omdat de persoonlijkheid 
van de medewerker deel uitmaakt van de dienst. De tevredenheid van klanten hangt in 
grote mate af van hoe deze de verleende dienst van de betreffende dienstverlener ervar-
en.18 Dit vereist iemand die volledig betrokken is bij deze contextspecifieke cultuur. 
Omdat er vooral bij deze culturen veel communicatie impliciet plaatsvindt (Hall, 
1976; Hofstede, 2001) en specifieke culturele waarden niet expliciet uitgedrukt zijn, is 
het vaak moeilijk om de volledige betekenis te geven van datgene wat er gezegd wordt. 
Kennis over de culturele achtergrond is nodig om onder andere effectief te kunnen 
communiceren. Dit zijn enkele culturele factoren die van invloed zijn op de kwaliteit 
van de dienstverlener en daardoor indirect op de prestaties van het bedrijf.  

Het zijn veelal de biculturele medewerkers die beschikken over deze kennis en 
getypeerd kunnen worden als culturele professionals. Veel van deze ‘stilzwijgende’ cul-
turele kennis zit in het hoofd en is niet makkelijk overdraagbaar naar de rest van het 
bedrijf. Deze kennis is moeilijk expliciet te maken en dus ook lastig te imiteren, waar-
door deze potentieel van strategische waarde is (Nonaka en Takeuchi, 1995; Barney, 
1991). Een culturele professional die deze culturele kennis heeft, is in staat om op een 
effectieve wijze te anticiperen op multiculturele situaties.  

Met name de ervaringen binnen grote bedrijven maken duidelijk dat culturele 
kennisstrategieën op organisatieniveau moeten worden ingebed en gebruikt om de 
beschikbare (culturele) kennis optimaal in te zetten. Dit vereist een organisatie-
(cultuur) waarbij culturele kennisdeling onderdeel is van de dagelijkse activiteiten. Het 
voordeel van deze mate van kennisvergaring en -deling is dat medewerkers uit het hele 
bedrijf continu op de hoogte gehouden worden van multiculturele ontwikkelingen, 
waardoor er sprake is van een toename van de collectieve culturele kennis. Deze 
collectieve kennis is voor deze bedrijven van strategische waarde, omdat hiermee de 
culturele kennis ingebed is in de routines van het bedrijf en collectief wordt 
geëxploiteerd.  

Bij het voeren van multiculturele of crossculturele positioneringsstrategieën heeft 
een bedrijf de potentie om te leren van de activiteiten die hij onderneemt in 
verschillende culturen. Die ervaring kan ze gebruiken om uiteindelijk een compe-
tentievoordeel te behalen. In dit geval is er sprake van een multicultureel leereffect. 
Hiermee wordt bedoeld dat de succes- en faalfactoren bij de ene etnische groep als 
kennisbronnen kunnen dienen voor strategische keuzes bij een andere etnische groep. 
Het bedrijf vergaart hierdoor meer multiculturele kennis over de totale multiculturele 
markt. Het snel ontdekken van ‘culturele’ waardeactiviteiten leidt ertoe dat een bedrijf 
sneller en actiever kan anticiperen dan haar mededingers. 

Ongeacht de cultuurspecifieke positioneringsstrategie vormt een multicultureel 
gerichte organisatiecultuur een belangrijke bron om concurrentievoordeel te behalen 

18 De kwaliteit van dienstverlening staat hierin centraal. Deze is afhankelijk van de mate waarin 
wordt voldaan aan de verwachting die de klant heeft ten aanzien van die dienstverlening. 
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in een multiculturele omgeving. Binnen het bank- en verzekeringswezen valt op dat 
het voor veel bedrijven lastig is om die multiculturele marktgerichtheid vorm te geven. 
Bij bijna alle bedrijven binnen deze sector komen vier cruciale randvoorwaarden naar 
voren om een multicultureel gerichte organisatiecultuur te kunnen waarmaken.  

Allereerst is er de commerciële overtuiging nodig om succesvolle initiatieven te 
kunnen en te willen ondernemen. Vervolgens moeten strategische aanjagers binnen 
het bedrijf de multiculturele marktgerichtheid intern vormgeven. Om deze markt-
gerichte organisatiecultuur te kunnen realiseren is het stellen van concrete marktdoel-
stellingen vereist. Daarnaast hangt het succes af van een continu strategisch commit-
ment. Deze factoren en onderlinge afhankelijkheden bepalen in grote mate in hoeverre 
een bedrijf zijn multiculturele marktgerichtheid kan verwezenlijken. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FFiguur 2: Cruciale condities voor een multicultureel gerichte organisatiecultuur  

 
Het belang van zowel marktdoelstellingen als strategische commitment is eerder 
benadrukt door onder anderen Day (1994), Jaworski en Kohli (1993) en Hughes en 
Morgan (2008), maar binnen deze sector gaat er extra aandacht naar de commerciële 
overtuiging en de kwaliteit en kracht van de strategische aanjagers. Deze vier onderling 
afhankelijke componenten geven op expliciete wijze een completer beeld van de 
stappen die genomen moeten worden om een sterke organisatiecultuur te creëren die 
zich richt op multiculturele ontwikkelingen. Het realiseren van een dergelijke organi-
satiecultuur leidt ertoe dat het bedrijf op een proactieve wijze het kennis- en strate-
gisch hiaat kan aanvullen en daardoor een concurrentievoordeel kan boeken.  
 
 

4.5 Conclusie  
 
In dit hoofdstuk staan de competenties centraal die van invloed zijn op het behalen 
van competentievoordelen. Hierbij is ingegaan op de vraag op welke wijze bedrijven 
deze voordelen kunnen verwerven in een multiculturele markt. De marktgerichte 
competenties zijn geplaatst in een multiculturele context, wat tot op heden nog niet 
was gerealiseerd. Steunend op het conceptuele kader van de marktgerichtheid werden 
de waarnemende, verwerkende en anticiperende vermogens beschouwd van deze 

Commerciële overtuiging 

Strategische commitment 

Marktdoelstellingen 

Strategische aanjagers 
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dienstverlenende bedrijven uit de financiële sector. Hierbij zijn enkele cruciale succes-
factoren aangegeven die van invloed zijn op het behalen van competentievoordelen 
vanuit een kennismanagement- en cultureel perspectief. 

Vanuit een kennismanagementperspectief blijkt dat bedrijven voor het effectief 
waarnemen van de multiculturele markt een beroep doen op culturele experts (intern) 
en klanten/deskundigen (extern). Deze combinatie van menselijk en relationeel kapi-
taal geeft de bedrijven voldoende kennis om een mogelijk kennishiaat aan te vullen. 
Op het vlak van anticiperend vermogen behalen de meeste bedrijven hun competen-
tievoordelen echter uit hun menselijk kapitaal, in het bijzonder via de culturele pro-
fessionals.  

Volgens diverse onderzoekers ligt de grootste bron van concurrentievoordeel op 
het waarnemend vermogen (Day, 1994) of de onderlinge samenwerking (Grönroos, 
2001; Kohli en Jaworski, 1990; Narver en Slater, 1990). Deze factoren zijn belang-
rijk, maar bij de onderzochte dienstverlenende bedrijven is het anticiperend vermogen 
de belangrijkste bron voor concurrentievoordeel. Dit komt doordat in een multicul-
turele omgeving het succes van veel bedrijven afhangt van de vraag of dienstverleners 
en marketeers in staat zijn om contact te leggen met de etnische klant. Deze culturele 
knowhow, die veelal stilzwijgend is, doet in hoge mate een beroep op culturele 
professionals. Deze professionals zijn daarin zeer waardevol voor bedrijven en omdat 
geschikte culturele professionals niet altijd eenvoudig te werven zijn, vormen ze de 
belangrijkste competentiebronnen van concurrentievoordeel (Barney, 1991).  

Vanuit een cultureel perspectief komt naar voren dat een multicultureel gerichte 
organisatiecultuur een belangrijke bron is van concurrentievoordeel. De waarde van 
dit kapitaal speelt met name een rol bij grote bedrijven, waar de verspreiding van 
culturele marktkennis over de hele organisatie complex kan verlopen. De vaardigheid 
om culturele kennis te delen is van fundamenteel belang in de organisatiecultuur. 
Platforms voor kennisdeling, zoals diverse vormen van (in)formeel overleg, kunnen 
worden gecreëerd om culturele kennis op een proactieve wijze te delen en nieuwe 
ideeën en voorstellen tot stand te laten komen en te toetsen. Daarnaast kunnen mede-
werkers met behulp van bijvoorbeeld een intranet dagelijks op de hoogte worden ge-
houden van de laatste ontwikkelingen op de multiculturele markt. Deze organisatie-
benadering stimuleert de creatie van collectieve culturele kennis, wat bedrijven een 
cultureel kennisvoordeel kan opleveren.  

Om een dergelijke organisatie tot stand te laten komen, moet worden voldaan aan 
enkele cruciale randvoorwaarden, namelijk commerciële overtuiging, strategische aan-
jagers, marktdoelstellingen en strategisch commitment. Deze bevindingen bevestigen 
de conclusies van onder anderen Slater en Narver (1995), die aangeven dat een sterke 
marktgerichte organisatiecultuur leidt tot een concurrentievoordeel. Dit onderzoek 
heeft deze nader gespecificeerd en belicht vanuit een multiculturele context.  
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55 Multiculturele relaties 
 
 
 
 
 

5.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is ingegaan op het behalen van concurrentievoordeel op 
basis van de positioneringsstrategieën en strategische resources. Deze strategieën 
vertrekken impliciet van de veronderstelling dat bedrijven als afzonderlijke actoren 
zelfstandig in staat zijn om concurrentievoordeel te behalen. Deze veronderstelling is 
niet volledig juist in een wereld waarin bedrijven ingebed zijn in een netwerk van 
sociale, professionele relaties en waarbij uitwisseling plaatsvindt met andere organisa-
tieactoren (Gulati et al., 2000).  

Steeds meer bedrijven onderkennen dat in een multiculturele omgeving relaties 
belangrijke bronnen zijn voor concurrentievoordeel, maar dat deze niet gemakkelijk te 
behalen zijn. De complexiteit van het verwerven van voordeel in een multiculturele 
omgeving is onder andere te verklaren doordat etnische gemeenschappen getypeerd 
kunnen worden als ‘gesloten’ gemeenschappen.19 Binnen deze ‘gesloten’ culturele ge-
meenschappen is er sprake van een onderlinge band waarbij leden van een groep een 
zekere solidariteit hebben ten opzichte van de overige leden van die groep. Dit leidt tot 
een duidelijk onderscheid tussen personen van binnen en buiten de gemeenschap en 
tot het bestaan van verschillende (in)formele netwerken die gebaseerd zijn op culturele 
achtergronden (Parekh, 2000). Voor bedrijven is het veelal een uitdaging om relaties 
aan te gaan in een multiculturele omgeving die bestaat uit meerdere uiteenlopende 
culturele gemeenschappen en sociale netwerken. 

De bewustwording dat netwerken en relaties steeds belangrijker worden binnen de 
bedrijfswetenschappen komt duidelijk naar voren in het aantal onderzoeken dat sinds 
het laatste decennium van de vorige eeuw is gevoerd naar relaties van bedrijven 
(Gulati, 1998; McEvily en Zaheer, 1999; Gulati et al., 2000; Dagnino et al., 2008). 
Steeds vaker wordt onderkend dat de waardecreërende capaciteiten eerder tot het 
netwerk behoren dan tot het individuele bedrijf. Hierbij is de aandacht veelal gericht 
op de mogelijkheid van netwerken om deelnemende bedrijven van waardevolle 
resources, capaciteiten en kennis te voorzien (Dagnino et al., 2008). 

Ondanks de toename van netwerkonderzoeken, die veelal vanuit een sociaal-
structureel perspectief zijn verricht, is tot op heden de multiculturele context van 
netwerkrelaties nauwelijks belicht. Het is nog onduidelijk in hoeverre (multi)culturele 

19 De mate van geslotenheid varieert per etnische groep. 
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factoren een rol spelen in het behalen van een relatievoordeel in een multicultureel 
netwerk. Eveneens is het nog onduidelijk hoe een bedrijf zich zou moeten positioneren 
om concurrentievoordelen te boeken in een multiculturele netwerkomgeving.  

In dit hoofdstuk wordt hierop ingegaan door aan te geven op welke wijze bedrijven 
binnen het bank- en verzekeringswezen relatievoordelen hebben behaald in hun multi-
culturele netwerk. Voor dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van het sociologische en 
netwerkconcept sociaal kapitaal. Dit concept wordt in de volgende paragraaf uitvoerig 
besproken. In § 5.3 komen de relatiestrategieën aan bod waaruit bedrijven binnen het 
bank- en verzekeringswezen een relatievoordeel hebben weten te puren. Hierbij wordt 
stilgestaan bij het netwerkbereik van bedrijven in een multicultureel netwerk en de 
netwerkresources die van belang zijn om concurrentievoordeel te realiseren. De Turkse 
gemeenschap, de grootste minderheidsgroep in Nederland, wordt veelal als voorbeeld 
genomen. Deze gemeenschap bevindt zich van de vier grote etnische bevolkings-
groepen op het hoogste niveau wat haar geslotenheid en interne oriëntatie betreft 
(Dagevos en Gijsberts, 2009). De culturele factoren die van invloed zijn op het 
behalen van een relatievoordeel komen in deze gemeenschap duidelijk naar voren. 
Daaropvolgend bespreekt § 5.4 de effectiviteit van de verschillende culturele relatie-
strategieën die bedrijven hebben gevoerd. Het hoofdstuk eindigt met een discussie 
over de culturele factoren die van invloed zijn op het behalen van een concurrentie-
voordeel.  
 
 

55.2 Relatievoordeel  
 
Binnen de bedrijfswetenschappen worden netwerken en sociale relaties waarin 
bedrijven zijn ingebed steeds vaker gebruikt om concurrentievoordelen te verklaren. 
Hiervoor wordt steeds frequenter het concept van sociaal kapitaal20 ingezet (zie § 
2.3.3). Vanuit een bedrijfsperspectief richt dit concept zich op het type resource dat 
een actor kan verkrijgen door toegang te hebben tot een bepaalde relatie (bv. Burt, 
1992; Coleman, 1990; Lin, 2001). Deze benadering wordt vaak gelabeld als de 
netwerkbenadering. Bedrijven kunnen binnen dit concept beschouwd worden als 
sociale agenten (Burt, 1992; Tsai en Ghoshal, 1998).  

Onderzoeken naar netwerken en relatievoordelen kunnen zich richten op een 
drietal componenten, namelijk: de netwerkstructuur, de netwerkactoren en de relatie. 
Dit onderzoek gaat nader in op het netwerkbereik van een bedrijf en de sterkte van de 
relatie, waarbij de sociale agent een belangrijke rol speelt in het concurreren.  

20 Sociologen introduceerden het begrip sociaal kapitaal. Volgens Cohen en Prusak (2001) 
reageerden ze op het traditionele microniveau van menselijk kapitaal. Ze verzetten zich tegen de 
notie dat enkel investeringen in mensen op zich, dus ongeacht de positie die ze innemen of de 
netwerken waar ze in zitten, significante resultaten genereren (p. 5).
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Diverse bedrijven proberen concurrentievoordelen te behalen vanuit hun positie in 
de netwerkstructuur en in het bijzonder vanuit de hiaten die er binnen een 
netwerkstructuur zijn. In dit geval is er sprake van een positioneel perspectief op of 
structurele inbedding in netwerken (Gulati, 1998). Burt (2000) stelt dat bedrijven 
invloed krijgen als ze de ‘structural holes’ tussen gesloten netwerkstructuren weten te 
overbruggen. In dit opzicht zijn het niet de netwerkinsiders die het grootste voordeel 
hebben, maar wel de personen die in twee of meer netwerken zitten en als inter-
mediairs kunnen fungeren tussen deze netwerken. Deze stelling is op een vergelijkbare 
wijze opgenomen door Lin (2001), die aangeeft dat mensen posities (van zichzelf en 
van anderen) in en tussen instituties en structuren gebruiken als ‘resources’.  

Vanuit dit positioneel perspectief wordt sociaal kapitaal gedefinieerd in termen van 
de informatie- en controlevoordelen die een bemiddelaar weet te realiseren in een 
relatie tussen actoren die anders niet met elkaar verbonden zouden zijn in een sociale 
structuur. Deze niet-verbonden mensen staan aan tegenovergestelde kanten van een 
kloof. Bedrijven in overbruggende posities worden volgens Burt (1992) beloond met 
controle- en machtsvoordelen omdat ze optreden als intermediairs tussen niet-
verbonden partners, die afhankelijk zijn van het bedrijf om stromen in het netwerk te 
faciliteren. Een sociale agent die de structurele kloof overspant, door het hebben van 
sterke relaties aan beide kanten van de kloof, heeft toegang tot beide informatie-
stromen. Hoe meer overbruggingen, des te rijker de informatievoordelen van het net-
werk.  

Deze theorie stelt dat bedrijven zich moeten inbedden in dun gezaaide en 
uitgebreid verspreide netwerken van onverbonden partners, waarbij managers actief op 
zoek moeten naar netwerkkansen. Een strategische speler die een efficiënt en effectief 
netwerk bouwt, heeft de taak zich te richten op de resources en op het onderhouden 
van de ‘overbruggende’ relaties (Burt, 1992, p. 30). Hij/zij moet alert zijn op de 
structuurhiaten en hun voordelen (Rowley en Baum, 2008). Hoe beter het bedrijf is in 
het verzamelen van informatie over de netwerkstructuur, des te meer is het zich bewust 
van waardevolle netwerkposities. In dit geval is er sprake van een ruime netwerk-
horizon (Liere et al., 2008). Het hebben van informatie over de netwerkstructuur 
zorgt er volgens Gulati en Gargiulo (1999) voor dat het bedrijf waardevolle netwerk-
posities kan vinden en verkrijgen voordat andere dit doen, en zo de potentie heeft om 
een concurrentievoordeel te behalen.  

Burt (2000, p. 345) concludeert uit zijn literatuuronderzoek dat ‘structural holes’ 
een bron van toegevoegde waarde zijn, maar dat ‘network closure’ essentieel is om de 
waarde die verborgen ligt in de structurele hiaten te realiseren. Dit cohesieperspectief 
op netwerken (lees: de relationele inbedding ervan) benadrukt de rol van directe cohe-
sieve relaties als een mechanisme voor het verkrijgen van ‘verfijnde’ informatie. Closure 
faciliteert de internalisering van groepsnormen, zoals coöperatie, door het creëren van 
een groter begrip van de gemeenschappelijke waarden en het aanvaardbare gedrag 
tussen een set van wederzijds verbonden individuen (Granovetter, 1992). Volgens 
Gulati (1998) zullen actoren die directe relaties met elkaar delen waarschijnlijk meer 
informatie en kennis uitwisselen. Sterke relaties worden gekenmerkt door frequent 
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contact, wat kan leiden tot de ontwikkeling van een wederzijds begrip dat de transfer 
van kennis vergemakkelijkt (Granovetter, 1973; Uzzi, 1997). 

Vanuit een multicultureel perspectief wordt dit ook aangegeven door Parekh 
(2000), die stelt dat leden van culturele gemeenschappen met (in)formele netwerken 
(on)bewust de psychologische en morele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om 
de weg te vinden binnen deze netwerken. De relatiespecifieke knowhow die geasso-
cieerd is met sterke relaties maakt het onder andere makkelijker om kennis te delen en 
te vergaren. Vergeleken met individuen die betrokken zijn bij zwakke relaties, zijn 
personen die sterke relaties onderhouden eerder bereid om tijd te steken in hun rela-
ties. Dit creëert volgens Reagans en McEvily (2008) een mate van vertrouwen waarbij 
ervan wordt uitgegaan dat de gedeelde kennis niet op een ongepaste wijze wordt ge-
bruikt.  

Een belangrijk kenmerk van relaties is dat de sterkte ervan op termijn kan 
veranderen. Ze omvatten immers kritische en dynamische systemen die continu ont-
wikkelen wegens de accumulatie van kleine veranderingen binnen de dyade (Hite, 
2008). Hoewel sommige netwerken relatief stabiel zijn en weinig veranderen, blijken 
netwerken over het algemeen dynamisch van aard. Zowel exogene als endogene krach-
ten dragen bij aan hoe netwerken zich ontwikkelen op termijn. Deze dynamiek kan 
volgens Gulati et al. (2000) significante gevolgen hebben voor het concurrentievoor-
deel van elke actor in een netwerk, zoals door een lock-in- en lock-out-effect. Lock-in- 
en lock-out-effecten ontstaan doordat in veel situaties het vormen van relaties met de 
ene actor ertoe leidt dat relaties met een andere actor worden beperkt.  

Hiervoor is volgens deze onderzoekers een aantal redenen te vinden. Elke actor is 
beperkt in zijn resources om relaties te kunnen creëren. Door keuzes te maken in 
allianties worden andere de facto uitgesloten. Een andere vorm van beperking is dat de 
alliantiepartner trouw verwacht van zijn relatie, inclusief het uitsluiten van andere 
partners. Ook wanneer dit niet expliciet wordt vastgelegd, is er een impliciete verwach-
ting van loyaliteit. Om deze redenen zorgt de keuze van een actor in een bepaalde 
periode ervoor dat deze zichzelf in- of uitsluit van andere relaties.  
 
 

55.3 Culturele relatiestrategieën  
 
De vorige paragraaf besprak het verkrijgen van concurrentievoordeel vanuit het 
netwerkconcept sociaal kapitaal. In deze paragraaf wordt onderzocht op welke wijze 
bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen relatievoordelen hebben behaald in 
hun multiculturele netwerkomgeving. Hierbij wordt gekeken naar het netwerkbereik 
van bedrijven en de netwerkresources die van belang zijn om concurrentievoordelen te 
verkrijgen uit dit netwerk. Om dit te onderzoeken zijn deze bedrijven geselecteerd die 
verschillende typen netwerkactiviteiten hebben ondernomen in een multiculturele 
omgeving. 
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55.3.1 Netwerkbereik  
 
Bijna alle bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen die een cultuurspecifieke 
positioneringsstrategie voeren, blijken verschillende netwerkinitiatieven te hebben 
ondernomen om concurrentievoordelen te behalen. Bij de meeste bedrijven wordt op 
basis van hun bevindingen aangegeven dat het aangaan van (strategische) relaties, 
relaties die een bedrijf concurrentievoordelen kunnen opleveren, in een multiculturele 
omgeving steeds in belang toeneemt. In de volgende fragmenten komt dit ook naar 
voren.  
  

Ik begon in 2001 op nul. In acht jaar tijd is mijn klantenbestand gegroeid tot 1500 klanten. 
Circa 65% van de klanten is Turks. De grootste succesfactor is het netwerken. Elke buiten-
dienstmedewerker in deze branche, als het een goede adviseur is, begint bij zijn eigen familie. 
Dat kan ik op basis van ervaring zeggen, want ik heb voor mijn bedrijf 25 buitendienst-
medewerkers aangenomen, geschoold en op pad gestuurd. Elke adviseur begint bij zijn eigen 
familie, vrienden en kennissen. Daar zit een ringvorm in. De eerste rang is familie. De 
tweede rang is vrienden. De derde rang is bijvoorbeeld het voetbalelftal, kennissen etc. Zo 
verbreden we onze netwerken, veelal ook op referentiebasis. (directeur Turks assurantie-
kantoor A) 
 
Onze marketing bestaat met name uit mond-tot-mondreclame. Er is bijna geen alternatief 
voor mond-tot-mondreclame. Als ik een product zou ontwikkelen in de Nederlandse 
doelgroep, dan is het veel makkelijker om te vermarkten. Gebruik van massamedia zit er bij 
de etnische groepen niet in. Er zijn enkele etnische bladen, maar die bereiken lang niet alle 
Turken of Marokkanen. (directeur Turks assurantiekantoor B) 
 
Ik investeer in zowel mondelinge reclame als folders en dat soort dingen. We hebben ook 
reclame op de radio. De lokale, Hindostaanse radio. Maar de beste manier is toch mond-tot-
mondreclame. Het resultaat bij folderen en gebruik van radio is nihil. We groeien nog steeds. 
Bijna 95% komt toch door mond-tot-mondreclame. (directeur Hindostaans assurantie-
kantoor) 

 
Bij deze bedrijven hebben traditionele marketingactiviteiten zoals adverteren weinig 
effect op het verkrijgen van etnische klanten. Ze geven aan dat de persoonlijke 
vertrouwensband een belangrijke rol speelt bij de dienstverlening en dat het creëren 
van nieuwe relaties veelal via mond-tot-mondreclame plaatsvindt. Het verkrijgen en 
onderhouden van relaties is bij deze bedrijven dan ook noodzakelijk. Daarnaast zijn de 
relaties ook belangrijk omdat de verschillen tussen financiële dienstverleners relatief 
klein zijn. De klant wordt kritischer en gaat steeds vaker naar de dienstverlener die hij 
een persoonlijk of zakelijk succes gunt. Het beheren van directe en indirecte relaties 
met diverse partijen binnen een multiculturele omgeving wordt door deze bedrijven 
dan gezien als een cruciale bron van concurrentievoordeel. 

Het behalen van een positioneel netwerkvoordeel in een multiculturele omgeving 
is een uitdaging voor veel bedrijven binnen deze sector. Diverse etnische assurantie-
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kantoren hebben op een succesvolle wijze winstgevende voordelen weten te boeken 
binnen verschillende culturele gemeenschappen. Het volgende fragment beschrijft de 
wijze waarop bijvoorbeeld binnen een Turkse religieuze gemeenschap een strategische 
netwerkpositie is gerealiseerd. 
 

Wij bieden als assurantiekantoor ook zorgverzekeringen aan. Een zorgverzekering is 
natuurlijk geen autoverzekering. Bij een autoverzekering gaat het echt over de premie en bij 
een zorgverzekering is dat iets anders. Daar gaat het om de feeling die je hebt met een 
zorgverzekeraar. Wij jonge mensen hebben dat minder, maar bij de ouderen is het moeilijker 
overstappen, want ze hebben al twintig, dertig of veertig jaar Zilveren Kruis of een andere 
verzekeraar. Overstappen gaat dan heel moeilijk, vooral omdat je ook niets aan de prijs kunt 
doen. Daarnaast was de gebondenheid met het merk voor ons een moeilijkheidsfactor.  

We hadden ervoor gekozen om de Turken collectief te benaderen. Dhr.Yilmaz had heel 
veel ingangen bij HDV van Diyanet, waar 152 Turkse moskeeën aan verbonden zijn. Hij 
heeft heel veel contact met de imams en met de besturen van de HDV. Daar heeft hij een 
collectief contract mee afgesloten. Daarnaast heeft hij een vergelijkbaar contract gesloten met 
NIF van Milli Görus in Zuid-Holland, met circa 35 moskeeën. Binnen die moskeeën geven 
we presentaties over de verschillende verzekeringen. Hij is heel gemakkelijk in de omgang met 
mensen. Als hij een ruimte binnenkomt, dan loopt hij gewoon op iemand af en maakt 
kennis. Ik heb meestal een beetje tijd nodig. Het succes zit hem in zijn persoon. Het maakt 
niet uit welk kennisniveau je hebt. Ik heb een ander kennisniveau dan dhr. Yilmaz, maar ze 
vertrouwen hem meer. Hij verkoopt makkelijker dan ik.  

Netwerken is voor ons erg belangrijk en dhr. Yilmaz heeft echt een enorm netwerk. 
Daaruit komt veel naar ons toe. Ikzelf zou daarin minder succesvol zijn. Het resultaat is dat 
we binnen enkele jaren, sinds 2006, rond de tienduizend polissen van Agis hebben verkocht. 
We hebben buiten de moskeeën in principe geen presentaties gegeven. (assurantieadviseur 
Turks assurantiekantoor C) 

 
Bij dit assurantiekantoor heeft het aangaan van directe en duurzame relaties met twee 
grote religieuze verenigingen geleid tot een groot netwerkbereik en een strategische 
netwerkpositie waaruit het bedrijf (als intermediair tussen een Nederlandse verzek-
eringsmaatschappij en twee Turkse religieuze verenigingen) concurrentievoordeel 
heeft behaald. Deze agentschaps- of brokerage-positie heeft het bedrijf verworven door 
de sociale relaties van de Turkse directeur. Hij komt vertrouwd over bij de personen 
met wie de verenigingen en verzekeringsmaatschappij willen samenwerken. Tevens 
heeft hij tussen deze partijen een vertrouwensband gecreëerd, wat heeft geleid tot 
grote loyaliteit en een hoge mate van recommandatie in eigen kring.  

Binnen de Turkse gemeenschap is er een beperkt aantal grote ‘gesloten’ religieuze 
gemeenschappen. Het behalen van een ‘strategische’ netwerkpositie in deze gemeen-
schappen is waardevol omdat andere bedrijven hierdoor buitengesloten kunnen word-
en van deze relaties, wat leidt tot een lock-out-effect. Dit is duidelijk terug te vinden 
bij diverse etnische assurantiekantoren die relaties willen aangaan met verschillende 
religieuze gemeenschappen.  

Naast deze religieuze gemeenschappen is er binnen de Turkse gemeenschap een 
zeer beperkt aantal ondernemersverenigingen. Het aangaan van een duurzame relatie 
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met een sleutelorganisatie in een netwerkstructuur die bestaat uit gesloten gemeen-
schappen is zeer waardevol, omdat dit in één keer direct en indirect toegang verleent 
tot een grote groep Turkse ondernemers die andere bedrijven niet of zeer moeilijk 
kunnen aanspreken. Een Nederlandse grootbank die de samenwerking heeft opge-
zocht met de grootste Turkse ondernemersvereniging in Nederland heeft dit als volgt 
gedaan: 
 

Vorig jaar in oktober is er een sponsorovereenkomst afgesloten met HOGIAF. Dat is een 
ondernemersvereniging van Turkse ondernemers met 600 leden. Die hebben acht regionale 
verenigingen in Nederland. Daarmee werken wij twee jaar samen om de reach van de 
Turkse ondernemer in Nederland te verbeteren door middel van kennis, door middel van 
productienetwerken, maar ook gewoon door elkaar te leren kennen.  

HOGIAF heeft circa 600 leden, dus een relatief beperkte groep Turkse ondernemers, 
maar het voordeel is dat onze zestien lokale banken ervaring opdoen. Er is van beide kanten 
veel goede wil en ook de intentie om zaken te doen, maar men kent elkaar eenvoudigweg 
soms niet en de netwerken waarin men verkeert, zijn andere. Die netwerken proberen wij bij 
elkaar te brengen.  

HOGIAF zit in Utrecht en werkt samen met Utrecht en Amersfoort. Daar organiseren 
zij bijeenkomsten. Zij zijn op de iftarmaaltijden en als er bijvoorbeeld een vraag is over pen-
sioenen, dan kijken zij of dat iets is om met elkaar verder op te pakken. Startende onderne-
mers worden begeleid.  

Op die manier werken we twee jaar met elkaar samen. Men ziet nu al de eerste ver-
bindingen ontstaan. Met name bij banken die al langer actief waren, zoals Alkmaar en 
Zaandam. Die zijn eigenlijk al een jaar actief. Utrecht ook, die krijgen bijvoorbeeld ook tips 
van bestuursleden van ondernemers die geïntroduceerd worden via bestaande Turkse klanten. 
Daar gaat dus al echt de netwerkfunctie werken. In zoverre is de Rabobank altijd al een 
relatiebank met alle klanten geweest.  (manager commerciële dienstverlening Rabobank 
Nederland) 

 
Bij dit bedrijf zijn inspanningen verricht om relaties aan te gaan en te onderhouden 
met sociaal-culturele organisaties. Het is er zich terdege van bewust dat het opbouwen 
van relaties een langetermijnvisie vergt. Het doel van deze relaties is dat het bedrijf een 
grotere afzetmarkt (met bijbehorende opportunities) probeert te krijgen en informatie 
uitwisselt over Turks ondernemerschap die beide partijen kunnen gebruiken. Het 
bedrijf vergaart zijn culturele (markt)kennis op diverse manieren, zoals ook blijkt uit 
het volgende fragment.  

 
Netwerken doen we op allerlei manieren. We hebben bijvoorbeeld in Rotterdam samen-
gewerkt met de Hogeschool Inholland. Een groep studenten, merendeels nieuwe Nederlanders, 
keek samen met een brancheorganisatie hoe ze allochtone ondernemers konden ondersteunen 
in de vorm van een brancheorganisatie om die contacten te bevorderen. Om op die manier 
ook weer kennis te maken en elkaar beter te leren kennen en te kijken waar je dingen kunt 
verbeteren. (manager commerciële dienstverlening Rabobank Nederland) 
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Een ander doel van het aangaan van relaties is voor veel bedrijven binnen deze sector 
het verbeteren van het imago dat het bedrijf heeft. Dit komt onder andere naar voren 
in het volgende fragment, waarbij deze lokale bank een maatschappelijke activiteit 
heeft georganiseerd met haar multiculturele omgeving. 
 

Wij hebben hier op kantoor een discussiebijeenkomst georganiseerd tussen de bedrijven die 
hier op Kanaleneiland gevestigd zijn en de multiculturele jongeren. Het heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat een 60-tal bedrijven daar aan meedeed, die in totaal een 100-tal stageplekken 
hebben opengesteld. De bank was in hoofdlijn trekker. Dit project heeft veel publiciteit 
opgeleverd, want het was een van de projecten die ook landelijk in de publiciteit geweest is, 
die we ook opgezocht hebben. We hebben nadien eigenlijk bewust contact gezocht met 
verschillende zelfhulporganisaties, ook ondernemersverenigingen, zowel Marokkaanse als 
Turkse verenigingen. We hebben daarmee ook veel contacten gehad in de wijk. In die zin 
denken we dat het heeft bijgedragen aan een stuk imago.  

Er was een intensieve samenwerking ontstaan met vooral veel Marokkaanse jongeren. 
Het heeft positief uitgewerkt naar hoe de gemeente naar ons kijkt. Voor het imago is het heel 
succesvol geweest. Dat heeft intern ook positief uitgewerkt. Bijvoorbeeld: accountmanagers die 
de bedrijven moesten gaan bezoeken, hebben ook niet-klanten benaderd voor die stageplekken 
en dan was er het effect dat je als bank niet naar een bedrijf belt om over bankzaken te 
praten, maar over stageplekken. Dat is een heel verrassende insteek en de accountmanagers 
merkten dat ze ook heel gemakkelijk binnenkwamen bij die bedrijven.  

Het grootste succes van de afgelopen jaren ligt in de verbinding die we hebben kunnen 
leggen met allerlei organisaties, zelfhulporganisaties en (culturele) verenigingen, waardoor we 
er beter in geslaagd zijn om het contact met die doelgroep te maken dan het toen was. 
(manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
De ervaring binnen dit bedrijf is dat er veel gerichte inspanningen vereist zijn om een 
of meerdere multiculturele doelgroepen te benaderen. Om een verbinding te leggen 
met deze multiculturele groep was het belangrijk dat ze kon worden bereikt. Dit is 
een van de cruciale succesfactoren voor dit bedrijf. In dit geval heeft het op een 
bewuste wijze een netwerkstrategie gevoerd, met andere woorden: bewust de multi-
culturele netwerken geëxploreerd.  

Binnen het bank- en verzekeringswezen zijn er slechts enkele bedrijven die gerichte 
inspanningen verrichten om relaties aan te gaan met etnische bedrijven. De groot-
banken voeren bijvoorbeeld geen specifieke netwerkstrategieën die zich richten op 
etnische assurantiekantoren, zoals in de volgende fragmenten wordt aangegeven. 
 

Er zijn lokale banken die werken met (allochtone) tussenpersonen. Rabobank Amsterdam 
bijvoorbeeld voor hypotheken. Rabobank Utrecht en Eindhoven werken ook met tussen-
personen samen. Er zijn wel banken die goede contacten hebben. Tot een paar jaar geleden 
waren we überhaupt terughoudend om met tussenpersonen te werken, omdat we dat als 
marktleider eigenlijk niet nodig hadden. We hebben dat in zijn algemeenheid ook losgelaten 
en lokale banken beslissen dat zelf. Maar als die relatie onderling goed is en je ziet dat dit 
positief in de doelgroep werkt, dan is dat in ieder geval een route die aangegaan kan worden. 
(manager commerciële dienstverlening Rabobank Nederland) 
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We maken wel gebruik van tussenpersonen, maar minder dan sommige andere banken. Wij 
hebben samen met de Rabobank het grootste kantorennetwerk, waardoor wij zelf een stevige 
presentie hebben in de verschillende regio’s. Andere banken hebben dat natuurlijk veel 
minder en werken dus met tussenpersonen. Voor sommige markten zoals de hypotheekmarkt 
werken we wel samen met tussenpersonen, maar door onze lokale aanwezigheid veel minder 
dan andere banken. (diversiteitsspecialist ABN AMRO) 

 
Deze deskundigen maken duidelijk dat deze twee grootbanken geen netwerkstrategie 
voeren om een strategische netwerkpositie te behalen onder etnische assurantiekan-
toren. Een belangrijke reden hiervoor is dat deze grootbanken zelf de verschillende 
etnische consumenten trachten te benaderen, al dan niet met behulp van andere etni-
sche partijen, zoals Turkse ondernemersverenigingen. Relaties met Turkse assurantie-
kantoren komen meestal tot stand door initiatieven van de assurantiekantoren zelf, wat 
de grootbanken onbewust een netwerkvoordeel binnen een etnische gemeenschap kan 
bezorgen. Echter, dit voordeel is relatief beperkt omdat assurantiekantoren veelal een 
samenwerking aangaan met meerdere banken en verzekeringsmaatschappijen.  

Tot op heden is er slechts één bedrijf geweest dat een gerichte netwerkstrategie 
heeft gevoerd om de relaties met deze etnische intermediairs op te bouwen. De 
accountmanager van dit bedrijf en een externe consultant die hen bijstond, geven een 
goed beeld van hoe zij een strategische netwerkpositie onder de etnische tussenperso-
nen hebben weten te behalen.  
 

De intermediairs spelen een heel belangrijke rol binnen de financiële dienstverlening. Die 
bank kan vaak niet de Turkse consument naar zich toe halen, maar een intermediair wel. 
Dat is de hoofdreden geweest om de intermediairs te benaderen. 

We hebben de hele markt van intermediairs uitgezocht – waar ze waren, waar ze zaten 
– en inhoudelijk ging Sparck daar handen en voeten aan geven. Dat ging in het begin stroef. 
Toen Mourad kwam, kreeg het echt body. Hij is heel erg goed, inhoudelijk, een heel goede 
accountmanager. Toen hebben we de handen ineengeslagen en zijn we op de intermediairs in 
het hele land afgegaan en volgens mij is 90% van alle intermediairs die wij hebben gevraagd 
ook gelijk bij Sparck gaan aansluiten. We hadden tussen de 35 en 40 kantoren benaderd in 
heel Nederland en 90% waren Turkse intermediairs en enkele Marokkaanse, Surinaamse en 
Hindostaanse kantoren. Iedereen wilde meewerken. Er was een open netwerk. (externe 
consultant Sparck Insight) 

 
Ik ben in mijn eigen netwerk begonnen. In Rotterdam ken ik alle intermediairs met een 
etnische achtergrond. Als je bij een tussenpersoon bent geweest, dan werd je doorverwezen. Zo 
kwam ik door het hele land bij intermediairs. We zijn zo’n klein jaar bezig geweest totdat we 
alle intermediairs hadden. Op een gegeven moment gingen intermediairs steeds zaken met je 
doen. Zo zijn we verder gegaan en in 2007 stonden we versteld van hoe goed het eigenlijk 
ging. De omzet nam toe en mijn klanten stonden in de top tien van hypotheekaanvragen.  

Op een gegeven moment hadden we voor een groot deel de intermediairs in Nederland 
gehad en moest er een bijeenkomst worden georganiseerd om de tussenpersonen uit te nodigen 
en een seminar te geven. Inhoudelijk ging het over Sparck: wie is het, wat doen wij, wat is 
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ons product en voor wie is ons product bestemd. Er waren in totaal iets van twintig interme-
diairs.  

Onze hoofddoelstelling was: hoe kan je op een slimme manier zorgen dat je de klanten 
behoudt en hun vertrouwen wint. Je moet het netwerk voeden: we willen wat van jullie, 
maar je moet het netwerk ook wat geven. En dat geven is in de vorm van een specialisme van 
Sparck, maar ook marktinformatie. Dat miste de doelgroep ook heel erg. Daar had de 
doelgroep heel veel behoefte aan. (accountmanager Sparck Insight) 

 
Dit fragment toont het proces van hoe een bedrijf een multicultureel netwerk heeft 
opgebouwd, in het bijzonder onder Turkse assurantiekantoren. Het geeft aan dat de 
kwaliteiten en eigenschappen van de Turkse accountmanager van cruciaal belang zijn 
geweest in het creëren van een gunstige netwerkstructuur en een optimale netwerk-
positie daarin. Deze accountmanager zorgde ervoor dat de leden van dit netwerk 
verbonden bleven aan het bedrijf door middel van de producten die ze aanboden en 
het verstrekken van relevante (markt)informatie.21  
 
55.3.2 Netwerkresources  
 
Bij diverse bedrijven heeft het behalen van een gunstige netwerkpositie voordelen 
geboden, zoals het creëren van een beter imago, het vergaren van kennis, het aanbreng-
en van ondernemingskansen en het uitwisselen van informatie. Voor het onderhouden 
van deze relaties zijn diensten zoals informatieverstrekking een cruciale succesfactor 
geweest. Het vermogen om op een effectieve wijze de multiculturele relaties te 
exploiteren is bij de meeste bedrijven echter geen vanzelfsprekendheid. 
 

De Rabobank was er al heel vroeg bij in het zoeken van verbindingen met verschillende 
doelgroepen. We waren als sponsor betrokken, maar we vergaten het te verzilveren. We 
hebben veel geld gegeven aan bijvoorbeeld allochtone studentenverenigingen, maar we hebben 
niet de samenwerking gezocht, waarmee je de win-winsituatie krijgt. Dus we hadden wel een 
potje geld, maar we deden niets met het talent dat ons aangeboden werd. We hadden ook het 
talentenkanaal binnen kunnen gaan om te zorgen dat we hier nu veel meer mensen met een 
Marokkaanse cultuur zouden hebben. Je ziet dat nu wel als lessons learned bij de lokale 
banken. Ik weet van Rotterdam en Amsterdam dat ze als insteek hebben: het moet ons ook 
wat opleveren. (manager commerciële dienstverlening Rabobank Nederland) 

 
Wat we uit de relaties halen, valt soms nog iets tegen. Je probeert dan wel bijeenkomsten te 
organiseren waar iemand van de bank iets kan vertellen over een bancair thema. Wij hebben 
ook voor de Turkse ondernemersvereniging vorig jaar een hypotheekinformatieavond gehou-
den, waar iemand met een Turkse achtergrond een boekje over geschreven heeft, ook in de 
Turkse taal, waarin hij belastingbegrippen en bancaire begrippen in de Turkse taal kon 
uitleggen. Zo zoek je ook verbindingen met de ondernemersverenigingen om een-op-

21 Sinds de financiële crisis in 2008 is dit bedrijf gestopt met zijn activiteiten en sindsdien is dit 
netwerk ook niet meer actief.  
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eencontact te krijgen, zodat je daar ook over bankzaken kunt praten of gewoon een 
presentatie kunt houden voor die groep, vertellen wat je als bank kunt en wat je doet. Zo is 
het dan ook informeel. We hebben samen een keer een iftarmaaltijd georganiseerd voor enkele 
verenigingen, waar ze elkaar konden ontmoeten. De besturen van die organisaties hebben wij 
een keer in onze skybox bij FC Utrecht uitgenodigd om naar de wedstrijd te kijken. Op die 
manier zorgen we ervoor dat er contact ontstaat. Dat heeft dan niet altijd meteen resultaat, 
maar je hoopt dat dit op termijn wel wat oplevert, hetzij voor de ondernemers zelf, hetzij 
voor de bank. (manager businessdevelopment Rabobank Utrecht) 

 
Deze grootbank en lokale bank proberen door het uitnodigen van de relaties bij 
diverse gelegenheden en het faciliteren van diverse bijeenkomsten contact te leggen 
met een Turkse ondernemersvereniging. Bij deze grootbank wordt aangegeven dat het 
behalen van concurrentievoordelen uit de relaties niet eenvoudig is. Dit is te zien bij 
diverse Nederlandse bedrijven die relaties willen aangaan met etnische culturele orga-
nisaties. Dit impliceert dat er voor een effectieve exploitatie van de relaties veel gerichte 
inspanningen vereist zijn. Hiermee wordt bedoeld dat die exploitatie moet bijdragen 
aan de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. In de volgende fragmenten komt naar 
voren dat een effectieve exploitatie noodzakelijk is om relatievoordelen te behalen.  

 
Om een netwerk op te bouwen en in contact te treden met het netwerk, dus een contact te 
leggen buiten, is het belangrijk om deze contacten ook te onderhouden. Dat is hetzelfde als 
met vrienden: als je een vriend hebt en je investeert er geen tijd in, het gaat niet altijd over 
geld, dan neem je de relatie niet serieus en dan kun je net zo goed stoppen.  

Agis heeft ook een tijdje gehad dat Agis alleen maar goed was voor het geven, dus voor de 
financiële ondersteuning, maar dat doen we niet meer. Het gaat altijd over reciprociteit. Dat 
hoeft niet altijd financieel te zijn, dat kan ook zijn omdat we mensen, bijvoorbeeld studen-
tenverenigingen, in contact brengen met Agis en die leveren studenten voor die stage. Of wij 
komen een keer, we houden bijvoorbeeld een workshop. Het is belangrijk om te investeren in 
een relatie en die ook levend te houden, want anders heb je er niets aan. De verkoopmede-
werkers hebben bij ons de connecties en de verplichting om dat aan te gaan en we hebben ook 
een accountmanager in dienst die dat soort dingen doet. (marketingmanager Agis) 

 
Voor Sparck hadden we het netwerk opgebouwd van etnische intermediairs, maar je moet het 
netwerk blijven voeden. En als je een beetje naar Nederland kijkt, naar de netwerken die er 
zijn en ook naar de allochtone netwerken, dan kost het heel veel tijd en geld om het op te 
bouwen. En doe je dat niet, dan bloedt het dood. Maar als het bestaat, dan heeft het enorm 
veel potentie.  

Het netwerk maakt het wat makkelijker omdat je de doelgroep wat makkelijker kan 
bereiken. Daarnaast krijg je ook feedback van de doelgroep. Dat voeden en behouden van 
netwerken, dat doen heel weinig bedrijven. Je ziet ze wel participeren in netwerken. Maar je 
ziet ze niet zich aan een netwerk binden. Een doorsneeverzekeringsmaatschappij doet niet 
aan netwerken. (consultant Sparck Insight) 

 
Deze bedrijven hebben veel tijd geïnvesteerd in het creëren van een strategische 
netwerkpositie. Ze geven echter aan dat het bedrijf zijn relaties continu moet blijven 
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voeden om een relatievoordeel te behalen. De eerste respondent benadrukt de reci-
prociteit – beide partijen moeten namelijk de relatie voeden – terwijl de tweede 
respondent de nadruk legt op het voeden van de relaties vanuit de eigen organisatie. 
Ongeacht de wijze waarop een relatie wordt onderhouden en de samenwerking ver-
loopt, is continue aandacht voor de relatie een noodzakelijke voorwaarde om deze te 
kunnen blijven exploiteren en daarmee concurrentievoordelen te kunnen behalen.  

Bij het exploiteren van de relatie speelt het vertrouwen dat klanten hebben in het 
bedrijf, en vooral in zijn vertegenwoordiger, een cruciale rol. Voor het creëren van 
vertrouwen en in het bijzonder ‘vertrouwdheid’ en ‘herkenbaarheid’ binnen de Turkse 
gemeenschap heeft het spreken van dezelfde taal een grote impact. Een deskundige 
verwoordt zijn ervaring daarmee als volgt: 
 

Als wij voor Agis Turkse klanten willen inbrengen, dan zetten wij ook Turkse mensen in. 
Het werkt beter. De taal is heel erg belangrijk en ze moeten dus sterk zijn in hun taal. Met 
Marokkanen kan je wat Nederlandser overweg. Met Hindostanen ook wel een beetje. Voor 
de benadering van de Turkse doelgroep heb je echt Turkse personen nodig. We hebben daar 
zelf heel veel problemen ondervonden om het door Marokkanen of door een Nederlander te 
laten doen. Maar dat verschilt ook weer per generatie. Bij de eerste generatie moet je het echt 
door een Turk laten doen, bij de tweede, derde generatie ligt het eraan hoe hoog opgeleid ze 
zijn, en die zijn ook meer met andere doelgroepen bezig. Maar met Turkse mensen werkt het 
toch het beste.  

HOGIAF is de grootste Turkse ondernemersvereniging hier in Utrecht of in Nederland. 
Als je ze inzet, dan zie je dat er veel meer Turkse mensen komen. Een Turks netwerk kan er 
veel meer uit krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat de ander het niet kan bereiken. Maar 
qua effectiviteit zal het met een Turks iemand veel sneller zijn dan met iemand met een 
andere achtergrond. Ook sleutelfiguren die je wilt inzetten, moeten van dezelfde afkomst 
zijn. Dit vergemakkelijkt het proces. (externe consultant Sparck Insight) 
 

Diverse deskundigen binnen deze sector benadrukken dat de ‘culturele’ gevoeligheid 
van vertrouwdheid veelal een rol speelt, in het bijzonder bij de eerste generatie Turkse 
Nederlanders. Hierbij wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen relaties die aange-
gaan worden met mensen van de ‘eigen’ gemeenschap en met anderen. Hierin hebben 
bijvoorbeeld Turkse vertegenwoordigers een voorsprong op anderen. Een gemeen-
schappelijke culturele achtergrond zorgt binnen deze groep voor herkenbaarheid, 
waardoor het vertrouwen gemakkelijker gewonnen wordt. Een ander voordeel voor 
deze Turkse vertegenwoordigers is dat ze dezelfde taal spreken, waardoor het effectie-
ver communiceren is.22 Deze bevindingen komen voor bij bijna alle bedrijven die cul-
tuurspecifieke positioneringsstrategieën voeren.  

Binnen de Turkse gemeenschap, die zich kenmerkt door een gesloten karakter, kan 
daarnaast een sterke relatie sneller leiden tot een relatievoordeel. Het hebben van een 

22 Dit zijn slechts enkele belangrijke condities om de relaties met Turkse Nederlanders effectief te 
kunnen exploiteren. 
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meervoudige relatie versterkt de relatie, wat ervoor zorgt dat de relatie duurzaam kan 
zijn. 

 
Mijn klanten kennen mij omdat ik in hetzelfde milieu kom en dan hebben ze iets van: hé, 
dan gun ik het je. Want als je ergens naartoe gaat, bijvoorbeeld naar een voetbalelftal, want 
ik voetbal zelf ook, dan zijn het je leeftijdsgenoten. Als je ergens naar een Turks café gaat, 
dan zijn het je leeftijdsgenoten. De kinderen zitten bijvoorbeeld op zwemles, die zijn dus 
ook even oud. De ouders zijn dus ook van de tweede generatie, hetzelfde milieu wederom. 
Dan heb je een binding en link met elkaar. Als we het over de moeilijkheidsgraad hebben 
van dat iemand iets niet heeft kunnen halen, dan weet je precies over en weer van hoe 
moeilijk ik het heb gehad om de kop boven water te krijgen, als ik het zo mag zeggen. Dus 
daar heb ik weer een andere binding. Dus niets met verkoop. Het is puur op ‘ons kent ons’. 
(directeur Turks assurantiekantoor A) 

 
Het bedrijf in dit fragment haalt een relatievoordeel doordat de vertegenwoordiger uit 
dezelfde omgeving komt als zijn klanten en op meerdere terreinen een relatie heeft met 
deze personen. Echter, het gebruik van dergelijke ‘meervoudige relaties’ kent ook zijn 
valkuilen, zoals dat in de volgende fragmenten wordt aangegeven.  
 

Ik heb het voordeel als Turk op de Turkse doelgroep, want mensen voelen zich bij mij eerder 
op hun gemak. Ook al hebben we zakelijke gesprekken, de mensen voelen zich toch meer op 
hun gemak. Maar wij proberen de zakelijke richtlijnen goed te volgen. Van de 1100 klanten 
heb ik 20% via informele contacten gekregen. De rest is allemaal zakelijke contacten. Je moet 
ergens je grens bepalen, anders blijft iedereen een vriendschapsrelatie met je onderhouden en 
heb ik geen functioneringspositie. (directeur Turks assurantiekantoor D) 
 
Het hebben van verschillende soorten relaties met mijn Turkse klanten kan ook een nadeel 
zijn. Maar daarin heb ik op een gegeven moment gezegd van: ik maak duidelijk verschil 
tussen het zakelijke leven van me, Mustapha als ondernemer, en Mustapha privé, als 
individu. Mijn klanten weten goed dat ik daarin een duidelijk onderscheid maak. (directeur 
Turks assurantiekantoor A) 

  
Bij deze Turkse assurantiekantoren wordt duidelijk gemaakt dat zij relatievoordelen 
behalen uit hun sterke relaties met etnische partijen. Dit komt veelal vanwege hun 
etnische achtergrond en hun meervoudige relaties. Dit is terug te vinden bij bijna alle 
etnische assurantiekantoren en hun adviseurs. Bij het exploiteren van de relatie wordt 
geconstateerd dat het voor deze adviseurs echter noodzakelijk is om het professionele 
karakter van de relatie te (blijven) benadrukken.  
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55.4 Discussie 
 
Het behalen van een relatievoordeel in een multiculturele omgeving blijkt voor veel 
bedrijven binnen het bank- en verzekeringswezen niet eenvoudig, met name voor van 
oudsher Nederlandse bedrijven. Het is duidelijk gemaakt dat het verwerven van een 
relatievoordeel in een multiculturele omgeving in hoge mate een beroep doet op het 
sociaal kapitaal van het bedrijf, in het bijzonder op dit van zijn vertegenwoordigers. 
Diverse Nederlandse bedrijven zijn in staat om relaties aan te gaan, maar slagen er 
onvoldoende in om de waarde van deze relaties te verzilveren, wat hen daarmee een 
beperkt aantal relatievoordelen oplevert. Dit betekent dat het hebben van strategische 
netwerkposities in een multiculturele omgeving op zichzelf onvoldoende is om concur-
rentievoordelen te behalen.  

Vanuit een positioneel perspectief wordt aangetoond dat binnen de etnische 
gemeenschappen er duidelijk sprake is van lock-out-effecten (Gulati et al. 2000). Dit 
lock-out-effect is voornamelijk te zien bij samenwerkingsverbanden die afgesloten 
worden met sociaal-culturele groeperingen zoals religieuze verenigingen. Het aangaan 
van deze relaties is zeer waardevol, omdat dit in één keer direct en indirect een grote 
groep leden bereikt die andere bedrijven niet of zeer moeilijk kunnen verkrijgen. Het 
behalen van een ‘strategische’ netwerkpositie binnen relatief gesloten gemeenschappen 
zorgt ervoor dat andere bedrijven buitengesloten kunnen worden. Hoe meer gesloten 
de culturele omgeving, des te complexer is het om (interculturele) relaties aan te gaan 
en des te waardevoller zijn deze relaties voor de bedrijven die een strategische netwerk-
positie binnen deze gemeenschappen proberen te realiseren. Het aangaan van directe 
en duurzame relaties met deze schaarse verenigingen heeft bedrijven een positioneel 
voordeel opgeleverd.  

Deze strategische netwerkpositie, waarbij er sprake is van een agentschapsband 
(brokerage) en closure, is veelal behaald door sociale agenten vanuit de eigen etnische 
gemeenschap. Zo is duidelijk gemaakt dat vertrouwdheid en culturele herkenbaarheid 
belangrijke eigenschappen zijn van de sociale agenten om binnen gesloten gemeen-
schappen het vertrouwen te winnen. Hierbij speelt de (inter)culturele communicatie 
een cruciale rol. De ‘culturele’ gevoeligheid van vertrouwdheid is in het bijzonder van 
belang voor de eerste generatie Turkse Nederlanders. Bij de Turkse gemeenschap 
wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen relaties die aangegaan worden met 
mensen van de ‘eigen’ gemeenschap en met anderen. Hierbij hebben wederom etni-
sche assurantiekantoren en hun vertegenwoordigers een voorsprong op andere dienst-
verleners. Dit geldt in grote mate voor sleutelfiguren binnen deze gemeenschappen. 
Deze netwerkresources (Gulati, 1999) zijn daarmee waardevolle bronnen om concur-
rentievoordeel te behalen. Bovendien beschikken deze netwerkresources over relatie-
specifieke knowhow (Reagans en McEvily, 2008) en een brede netwerkhorizon (Liere 
et al., 2008). Door hun sterke relaties met de eigen gemeenschap zijn ze eerder in staat 
informatie uit te wisselen en het vertrouwen te winnen.  
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Deze conclusie bevestigt de opvatting van Parekh (2000), die stelt dat leden van 
culturele gemeenschappen met (in)formele netwerken (on)bewust de psychologische 
en morele vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om hun weg te vinden binnen 
deze netwerken. De voordelen die deze sociale agenten uit hun relaties hebben 
behaald, zijn divers, zoals het creëren van loyaliteit, het stimuleren van recommandatie 
in eigen kring, het ontwikkelen van een beter imago, het vergaren van kennis, het 
creëren van ondernemingskansen en het uitwisselen van informatie.  

Hite (2008) geeft aan dat meervoudige relaties bedrijven extra relatievoordelen 
kunnen opleveren. Dat is duidelijk te zien bij etnische adviseurs, wat hen een voor-
sprong geeft op andere adviseurs. Het feit dat ze ingebed zijn in de culturele gemeen-
schap geeft hen een concurrentievoordeel. Echter, het gebruik van dergelijke meervou-
dige relaties kent ook risico’s, wat ten koste kan gaan van de professionaliteit van de 
organisatie. 

Binnen het bank- en verzekeringswezen komt naar voren dat het effectief exploi-
teren van de relaties en het winnen van onderling vertrouwen veel gerichte inspanning 
vereisen. Bij de meeste etnische assurantiekantoren is er duidelijk sprake van een 
closure-strategie waarbij de vertegenwoordigers van deze bedrijven zijn ingebed in de 
‘eigen’ culturele gemeenschap en voordeel behalen uit die ‘culturele positie’. Het 
creëren van een relatievoordeel in deze gemeenschappen betekent dat een bedrijf op 
een bewuste wijze een netwerkstrategie moet voeren, met andere woorden: bewust de 
multiculturele netwerken moet exploreren en exploiteren. 
 
 

55.5 Conclusie 
 
Dit hoofdstuk heeft aandacht gewijd aan de culturele relatiestrategieën en onderzocht 
op welke wijze bedrijven concurrentievoordeel behalen in een multiculturele netwerk-
omgeving. Hierbij is ingegaan op het netwerkbereik en de netwerkresources die deze 
concurrentieslag beïnvloeden. 

De conclusie is dat het hebben van strategische netwerkresources kan worden 
aangehaald als een belangrijke bron van concurrentievoordeel. Ze zijn schaars, zeld-
zaam, moeilijk te imiteren bij een relatie, moeilijk vervangbaar en waardevol (Barney, 
1991). Op basis van deze resources hebben veel bedrijven zich strategisch weten te 
positioneren in de multiculturele omgeving. Dit versterkt de resource based-theorie, in 
het bijzonder de relatietheorie, die stelt dat netwerkresources van strategische waarde 
zijn om een relatievoordeel te behalen.  

De positionering vloeit voort uit deze resources. Dit betekent dat de belangrijkste 
strategie is gericht op het werven en inzetten van strategische culturele resources die 
gepositioneerd kunnen worden bij (multi)culturele groeperingen, waaronder multicul-
turele verenigingen, klantgroepen etc. Deze conclusie nuanceert de slotsom van Burt 
(1992), die aangeeft dat een strategie in beginsel moet focussen op de zoektocht naar 
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structuurhiaten in een netwerk. Vanuit die hiaten zou een bedrijf concurrentie-
voordelen zoals controle- en informatievoordelen kunnen behalen.  

Dit betekent geenszins dat positionering niet van belang is, maar wel dat deze 
afhangt van de strategische resources die een bedrijf heeft. Deze conclusie vloeit voort 
uit de bevindingen dat diverse bedrijven wel een adequate netwerkpositie hebben 
weten te realiseren, maar onvoldoende in staat zijn deze te exploiteren. Dit in 
tegenstelling tot bedrijven die met behulp van hun multiculturele resources zichzelf 
sterk positioneren en zo diverse concurrentievoordelen boeken. Deze voordelen zijn 
behaald op basis van de positionering van hun culturele resources.  

De culturele factoren hebben hierop een cruciale invloed, vooral binnen een sector 
waarin de dienstverlening een belangrijke rol speelt en de concurrentie groot is. 
Klanten nemen de diensten af bij de sociale agenten aan wie ze het gunnen. Deze 
sociale agenten zijn een van de belangrijkste bronnen van concurrentievoordeel. 
Binnen relatief gesloten culturele gemeenschappen bestaan deze sociale agenten in de 
meeste gevallen uit etnische vertegenwoordigers die voldoende netwerkvaardigheden 
bezitten. Hierbij is de identiteit van een persoon van doorslaggevend belang. In de 
meeste gevallen betekent een vertegenwoordiger die vanuit de eigen etnische 
gemeenschap komt een voordeel, maar in sommige culturen is dit een nadeel.  

De voor- en nadelen van deze resources hebben niet alleen betrekking op de 
persoon an sich, maar ook op hun competenties, waaronder hun netwerkhorizon 
(Liere et al., 2008) en de culturele kennis om relaties te onderhouden op rationeel en 
emotioneel niveau. Bedrijven kunnen economische waardevoordelen behalen uit de 
relatie, dus op netwerkniveau (Dagnino et al., 2008), maar het vermogen om deze 
waarde te verkrijgen ligt in eerste instantie bij de sociale agent.  

Er zijn enkele belangrijke randvoorwaarden om concurrentievoordeel te behalen in 
een multicultureel netwerk. Ten eerste is de mate van geslotenheid binnen multi-
culturele netwerken van belang om de strategische waarde aan te kunnen duiden. Hoe 
meer open de culturele gemeenschappen, des te makkelijker is het voor concurrenten 
om deze relaties aan te gaan en des te minder duurzame relatievoordelen kunnen er 
behaald worden. Ten tweede heeft de schaarsheid van culturele netwerken gevolgen 
voor de strategische waarde ervan. Hoe schaarser deze netwerken binnen culturele 
gemeenschappen zijn, des te waardevoller kunnen deze zijn. Ten derde hangt het 
behalen van concurrentievoordelen af van de sterkte van de relatie. Hoe sterker de 
relatie, waarbij er sprake is van wederzijds vertrouwen en er (wellicht) meerdere 
wederzijdse voordelen geput kunnen worden uit één connectie (meervoudige relaties), 
des te meer kunnen er concurrentievoordelen mee behaald worden. Ten slotte moet 
een bedrijf over voldoende strategisch commitment beschikken, onder meer bij zijn 
netwerkresources, om deze relaties aan te gaan. Het aangaan en onderhouden van deze 
relaties kost immers veel inspanning, geld en tijd.  

Een van de belangrijkste risico’s voor het aangaan van relaties met multiculturele 
actoren is dat een bedrijf te veel geassocieerd wordt met actoren die het imago van het 
bedrijf schade kunnen berokkenen, zoals bij relaties met religieuze verenigingen. Ten 
tweede kunnen bedrijven te veel ingesloten zijn binnen een relatie waaruit te weinig 
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economische waardevoordelen behaald kunnen worden. Dit kan te wijten zijn aan 
onder andere verkeerde sociale agenten, verkeerde doelstellingen met betrekking tot de 
relatie, relaties met de verkeerde partijen en/of het imago van het eigen bedrijf binnen 
verschillende etnische gemeenschappen. Zo kunnen bedrijven zowel een positief als 
een negatief imago hebben bij een etnische groep. In alle gevallen betekent dit dat 
bedrijven bewuste positioneringsstrategieën moeten voeren om beide risico’s te 
minimaliseren.  
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66 Multiculturele hall of fame 
 
 
 
 
 
Het onderwerp van dit proefschrift is het behalen van concurrentievoordelen voor 
bedrijven in een multiculturele omgeving. Drie complementaire theorieën, namelijk 
de positioneringstheorie (Porter, 1980), de resource based-theorie (Barney, 1991) en de 
relatietheorie (Dyer en Singh, 1998; Gulati et al., 2000), zijn gebruikt om vast te 
stellen op welke wijze bedrijven dit kunnen realiseren. Daarbij is gekozen voor een 
explorerend onderzoek: de veronderstelde relaties moesten nog gefundeerd worden. 
Tussen de variabelen ‘multiculturele omgeving’ en ‘concurrentievoordeel’ is een 
interveniërende variabele ingevoegd, namelijk ‘strategie’. Vervolgens is die relatie 
geoperationaliseerd conform de drie gekozen theorieën. Het geheel leverde het 
overzicht van relaties op dat in tabel 9 staat samengevat. De onderliggende redenering 
is dat – gegeven de multiculturele omgeving – het concurrentievoordeel afhankelijk is 
van de gekozen strategie.  
 

Tabel 9: Uitkomsten concurrentiestrategieën 
 
Concurrentiestrategie Concurrentievoordelen Uitkomsten verbanden 
Positioneringsstrategie Positioneringsvoordeel  

Segmentatie 
Producten en diensten 
 
Merkpositionering 
 

 
Sterk 
Matig, (de (trans)nationale 
dienstverlening is sterk) 
Sterk  

Resource based-strategie  Competentievoordeel  
Kennisresources 
Organisatiecultuur 
 

 
Sterk 
Sterk 

Relatiestrategie Relatievoordeel  
Netwerkbereik 
Netwerkresources 

 
Sterk 
Sterk 

 
Dit slothoofdstuk beantwoordt de vraag wat het onderzoek heeft opgeleverd. In de 
hoofdstukken drie, vier en vijf is geconcludeerd dat de eerder veronderstelde relaties 
zijn bevestigd. Daarbij gelden de volgende opmerkingen: 
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� Bedrijven die cultuurspecifieke positioneringsstrategieën volgen, behalen eerder 
een positioneringsvoordeel dan bedrijven die algemene positioneringsstrategieën 
volgen. Deze bedrijven bieden dezelfde soort producten aan, maar in hun 
(trans)nationale dienstverlening en het benaderen van de markt houden ze 
rekening met culturele diversiteit.  

� Het behalen van concurrentievoordelen vanuit de resources is sterk afhankelijk 
van de culturele kennisbronnen binnen het bedrijf. De kennisresources zijn met 
name van belang bij dienstverlenende bedrijven die in grote mate een beroep 
doen op culturele professionals. Voor de kwaliteit van zowel de marketing-
activiteiten als de dienstverlening zijn deze professionals zeer waardevol.  

� Het behalen van concurrentievoordelen vanuit de relaties is sterk afhankelijk van 
de netwerkresources van een bedrijf. Ze kunnen een groot netwerkbereik hebben 
en moeten in staat zijn om hun netwerkpositie effectief te exploiteren. Hoe meer 
gesloten de culturele netwerkomgeving, des te complexer is het voor bedrijven 
om multiculturele relaties aan te gaan en des te waardevoller zijn deze relaties 
voor bedrijven die een strategische netwerkpositie binnen deze gemeenschappen 
hebben weten te realiseren.  

 
Bij het voorgaande moet een belangrijke opmerking gemaakt worden: concurrentie-
voordelen zijn groter wanneer de positionerings-, resource- en relatiestrategieën en de 
bijbehorende hulpbronnen gecombineerd worden. Het behalen van concurrentievoor-
delen op basis van alleen positionering, resources of relaties levert een minder groot 
resultaat op. Een voordeel in een kennisresource en de organisatiecultuur genereert 
bijvoorbeeld minder waarde indien het bedrijf zich niet inzet voor zijn merkpositio-
nering. Zo ook hebben netwerkresources en netwerkbereik minder economische 
waarde wanneer ze niet gecombineerd worden met elementen van de positionerings-
strategie. De grootste economische voordelen vinden dus voornamelijk plaats vanuit 
een gecombineerde bedrijfsstrategie. Dit betekent dat een effectieve bedrijfsstrategie 
noodzakelijkerwijs aansluit bij de beschikbaarheid van multiculturele resources. In dit 
geval is er sprake van een strategische en organisatorische fit (Porter, 1996). Hierdoor 
kan – om in de termen van Miles en Snow (1984) te spreken – een bedrijf getypeerd 
worden als de multiculturele hall of fame, met andere woorden: het bedrijf excelleert in 
zijn ‘culturele’ activiteiten. 

Een belangrijke randvoorwaarde voor het behalen van concurrentievoordeel is een 
multicultureel gerichte organisatiecultuur. Door zo’n gerichtheid is het mogelijk om 
activiteiten te ondernemen waaruit concurrentievoordelen behaald kunnen worden. 
Het ontwikkelen van een dergelijke organisatiecultuur leidt ertoe dat het bedrijf op 
een proactieve wijze het kennis- en strategisch hiaat kan aanvullen en daarmee een 
concurrentievoordeel realiseert. Dit betekent dat de waarde van multiculturele resour-
ces sterk afhankelijk is van de organisatie waarin ze opereren. Bedrijven die een op de 
multiculturele omgeving gerichte cultuur konden ontwikkelen, blijken sneller in te 
staat zijn om een concurrentievoordeel te realiseren. 
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Deze bevindingen hebben een aantal theoretische implicaties. Ten eerste zijn er 
meerdere bronnen geïdentificeerd die concurrentievoordelen verklaren. Deze bronnen 
hebben betrekking op de positionering, de resources en de relaties van een bedrijf. De 
sterke relaties van deze bronnen met concurrentievoordeel maken duidelijk dat de 
gebruikte theorieën, namelijk de positioneringstheorie (Porter, 1980, 1985), de 
resource based-theorie (Barney, 1991, 2002) en de relatietheorie (Dyer en Singh, 1998; 
Gulati et al., 2000), afzonderlijk geen compleet antwoord kunnen geven op de vraag 
waarom het ene bedrijf beter presteert dan het andere. Dit verklaart onder meer waar-
om diverse metaonderzoeken van bijvoorbeeld Newbert (2007) en Crook et al. (2008) 
naar de relatie tussen resources en concurrentievoordeel geen sluitend antwoord heb-
ben kunnen geven.  

Ten tweede kan worden geconcludeerd dat bedrijven veel invloed hebben op het 
verwerven van concurrentievoordeel. Dit druist in tegen de positioneringstheorie van 
Porter (1980, 1985), die stelt dat de omgeving sterk bepalend is voor het behalen van 
dit voordeel. Deze invloed hangt sterk af van welke (multiculturele) resources worden 
ingezet. Deze resources, in het bijzonder kennis- en netwerkresources, hebben ook in 
sterke mate invloed op het behalen van positioneringsvoordelen.  

Daarnaast betogen diverse onderzoekers (bv. Armstrong en Shimizu, 2007; Hitt et 
al., 2001; Newbert, 2007, 2008; Hunt, 2000; Hughes en Morgan, 2008) dat de 
positioneringsstrategie als interveniërende variabele moet worden gebruikt om concur-
rentievoordelen te kunnen realiseren vanuit de resources. De bevindingen van dit on-
derzoek bevestigen deze stelling, maar ter aanvulling dient ook te worden opgemerkt 
dat dit eveneens geldt voor de relatiestrategie.  

 
De bevindingen van dit onderzoek ondersteunen de studies die stellen dat er een 
positieve relatie bestaat tussen culturele diversiteit en concurrentievoordeel (bv. 
Herring, 2009; Cox en Blake, 1991; Cox 1993, 2001; Richard 2000). De meerwaarde 
van dit onderzoek is dat empirisch is aangetoond welke strategieën van belang zijn om 
dit voordeel te behalen. Het geeft een inhoudelijk antwoord op de vraag welke relatie 
culturele diversiteit en concurrentievoordeel met elkaar onderhouden. Hiermee is ook 
de strategische noodzaak aangetoond voor het hebben van multiculturele resources.  

De volgende stap is om het vraagstuk procesmatig vorm te geven. De kritiek van 
onderzoekers (bv. Jackson en Joshi, 2004; Mannix en Neale, 2006; Tsui et al., 1992; 
Skerry, 2002) op culturele diversiteit is immers hoofdzakelijk procesmatig van aard. 
Zij wijzen op extra risico’s met betrekking tot efficiency, conflicten, sociale integratie, 
besluitvorming en veranderingsprocessen. Nu het kunnen behalen van concurrentie-
voordelen inhoudelijk is verklaard, hangt het economische succes van culturele 
diversiteit ook af van de vraag in hoeverre een bedrijf in staat is om deze diversiteit te 
managen. Daarbij moet eveneens rekening worden gehouden met de risico’s. Deze 
aspecten zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Voor het managen van 
culturele diversiteit kunnen aspecten naar boven komen als leiderschap en omgaan met 
conflictsituaties. 
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Een vervolg van dit onderzoek zou de hier opgedane bevindingen kunnen kwanti-
ficeren. Onderzoeksvragen die daarbij beantwoord zouden kunnen worden, zijn: hoe 
leiden de bronnen van concurrentievoordeel tot een betere performance? In hoeverre 
realiseert een combinatie van culturele professionals en sociaal kapitaal een betere 
performance ten opzichte van bedrijven die niet of in mindere mate over deze combi-
natie beschikken? Ook is het wenselijk om een longitudinaal onderzoek te verrichten 
dat nagaat in hoeverre de multiculturele ontwikkelingen over een lange periode 
invloed hebben op de bedrijfsprestaties. In het verlengde van deze vraag kan men zich 
bezinnen op de generaliseerbaarheid van de bevindingen. De ‘multiculturele omge-
ving’ verschilt per land. Of de resultaten duurzaam en generaliseerbaar zijn, zal alleen 
de tijd leren.  
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SSummary 
 
 
 
 
 
In Dutch society, the cultural landscape has changed considerably since the Second 
World War. This is partly due to the great migration, especially from Indonesia, 
Suriname, Turkey, Morocco and the Netherlands Antilles. With the increase in higher 
education, the improvement in the labour market and the rise of ethnic entre-
preneurship a great part of these groups is now in the middle class. This means that 
the purchasing power of these groups has increased significantly in a relatively short 
period, making it more attractive for companies to anticipate the needs of these 
groups. 

The diversity of ethnic groups and of cultural differences between them and the 
‘autochtone’ Dutch has led to several multiculturally oriented studies. These studies 
have attempted to establish a causal relationship between cultural diversity and compe-
titive advantage. This has led to mixed results. These studies have mainly approached 
this issue from an inside-out perspective. The influence of environmental factors was 
largely ignored. This research has filled this scientific gap by investigating the 
relationship between cultural diversity and competitive advantage from an outside-in 
perspective.  
 
The central question of this study is:  
How do companies achieve competitive advantages in a multicultural environment? 
 
To answer the above question, one has to investigate whether and how cultural 
diversity leads to a competitive advantage. This advantage is synonymous with econo-
mic value advantage. The positioning theory of Porter, the resource-based theory of 
Barney and the relation theory of Dyer and Singh and Gulati et al, have been used to 
explain competitive advantage. These theories give insight (from different angles) into 
how companies can gain competitive advantage. Because these theories may be com-
plementary, they are used separately in this study to answer the question what business 
strategies lead to competitive advantage. 
The more detailed research questions are: 

1. How do companies achieve competitive advantage from their positioning strategy 
in a multicultural environment? 

2. How do companies achieve competitive advantage from their resource-based 
strategy in a multicultural environment? 

3. How do companies achieve competitive advantage from their relationship 
strategy in a multicultural environment? 
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Positioning strategies are operationalized in market-oriented activities, including 
segmentation, differentiation of products and services, and brand positioning. Market 
share and customer growth in the multicultural market are used as measures from 
which a positional advantage could be derived. The concept of market orientation has 
been used to operationalise the resource-based strategies. The focus of this strategy is 
on sensing, processing and anticipating the multicultural market. It addresses the 
knowledge resources and organizational culture as strategic resources. The activities are 
aimed at filling a possible strategic gap. For the operationalization of relationship stra-
tegies the concept of social capital has been used. Within this framework, the activities 
have been explored which were used to build and exploit multicultural relations. In 
particular, it discusses two key elements, namely the activities of the various companies 
involved to create a multicultural network and the activities to create competitive 
advantage from these relations.  

Because the target relationships – multicultural environment and competitive 
advantages, and in particular the positioning, competency and relationship advantages 
– is a little explored field, this study is necessarily exploratory. This means that the 
theories are used as signposts, and not as precision instruments. The environment 
consists of various stakeholders including consumers, employees, business and socio-
cultural and other self-help organizations. In order to answer the research questions, 
the focus has been set on companies operating within the banking and insurance 
sector. The reason is that over the past decade, cultural diversity within this sector has 
played an increasingly important role. Several major banks, insurance companies and 
(mostly Turkish) insurance offices have done business in the Dutch multicultural 
market to achieve competitive advantage. 

The purpose of this exploratory study is to investigate how companies achieve 
competitive advantage in a multicultural environment. Given the nature of the 
problem, this study is qualitative. To get an overview of the success of activities this 
study has used qualitative data (business related) and quantitative data (relating to 
market share and customer growth) originating from experts. These data are supported 
by secondary sources such as business documents, internal memos, reports, etc. The 
variety of activities from a total of 20 companies has given insight into how companies 
within the financial services sector achieve competitive advantage in a multicultural 
environment. 

The first findings of this research is that companies that take a cross-cultural 
positioning strategy can achieve a positioning advantage compared to companies that 
take a general (‘universalist’) approach. In a cross-cultural segment the needs and beha-
vioural characteristics of different ethnic groups are common. The difference between 
a cross-cultural approach and a general approach is that companies with a cross-
cultural positioning strategy consciously went in search of the various ethnic groups to 
improve the image of the company, for example through networking with the 
representatives of relevant minorities. 
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The study also makes clear that not only cross-cultural positioning strategies yield 
good results, but in the segment of the third generation migrants considerable advan-
tages can be gained from (multi)cultural positioning strategies. The segmentation, the 
ethnic customized products and services and the use of culturally diverse employees 
have contributed to the brand position (the image) of these companies. Achieving 
these benefits is further enhanced by positioning the activities undertaken at the trans-
national level. These findings show that culturally specific positioning strategies create 
positioning advantages, despite the generation of different ethnic groups, the degree of 
their acculturation and reliable brand image of Dutch companies. 

The rapid discovery of ‘cultural value activities’ means that an organization can 
anticipate faster and be more pro-active than its competitors. This means that the 
general approach of the market as proposed by Levitt in a multicultural market is vul-
nerable. Competitors who take account of cultural diversity have the potential to deli-
ver more value-adding activities, giving them a competitive advantage. 

Companies are using cultural experts (internal) and customers/consultants (exter-
nal) for sensing the multicultural market. This combination of human and relational 
capital, gives companies sufficient knowledge to fill a possible knowledge gap. 
However, in terms of ability to anticipate effectively, most service companies achieve 
their competence advantages through their human capital, particularly through 
cultural professionals. These professionals, with their cultural know-how, can be seen 
as an important source of competitive advantage. This is because in a multicultural 
environment the success of many businesses depends on whether service providers and 
marketers are able to make contact with the ethnic client. These professionals are very 
valuable because they are not always easy to recruit. 

In addition, a multicultural, market-oriented organizational culture is also an im-
portant source of competitive advantage. The value of this capital has a particular role 
in large companies, where the distribution of cultural market knowledge throughout 
the organization cannot easily proceed. The ability to share cultural knowledge is an 
important aspect of the organizational culture. This organization approach encourages 
the creation of collective cultural knowledge, which gives a company a knowledge 
advantage. To establish such an organization, there are some critical conditions, which 
have to be met, namely commercial persuasion, strategic drivers, market objectives and 
strategic commitment. These elements enable organizations to achieve a competitive 
organizational culture.  

Regarding the relationships of the company it can be concluded that strategic net-
work resources are important sources of competitive advantage. These resources serve 
as a starting point in the positioning of the company in a multicultural environ-ment. 
Based on these resources, many companies are able to position themselves strategically. 
This reinforces the resource-based theory, in particular the relationship theory, which 
states that network resources are of strategic value. The main strategy is focused on 
recruiting and deploying strategic cultural resources that can be positioned in (multi)-
cultural groups, including multicultural networkorganizations, client groups etc. 
These network resources may be strongly positioned within diverse cultural communi-
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ties. This does not mean that the positioning is not important, but it depends on the 
strategic resources that a company has. This conclusion stems from the findings that 
several companies have managed to achieve an adequate network position, but were 
not able to exploit it sufficiently. The more closed the cultural network environment, 
the more complex it is for companies to achieve multicultural relationships and the 
more valuable these relationships are for companies that have been able to achieve a 
strategic network position within these communities. 

Regarding these conclusions an important observation has to be made: competitive 
advantages are greater when the positioning, resource and relationship strategies and 
associated resources are combined. Competitive advantages solely based on positi-
oning, resources or relationships turn out to be less significant. Having such an advan-
tage in knowledge and an organizational resource generates less value if the company 
doesn’t align these with its brand positioning. Similarly, network resources and 
network reach add less economic value when they are not combined with elements of 
the positioning strategy. The greatest economic benefits are gained from a combined 
business strategy. This means that an effective business strategy should be consistent 
with the availability of multicultural resources. In this case there must be a strategic 
and organizational fit. This company can – in terms of Miles and Snow – be 
characterized as the ‘multicultural hall of fame’, in other words, as the company which 
excels in its ‘cultural’ activities. 

 
These findings have several theoretical implications. First, there have been identified 
several sources of competitive advantage that explain competitive advantages. These 
sources relate to the positioning, resources and relationships of a company. The strong 
relationships of these sources of competitive advantage make it clear that the theories 
which are used, namely the positioning theory (Porter, 1980, 1985, 1996), the 
resource-based theory (Barney, 1991, 2002) and the relation theory (Dyer and Singh, 
1998; Gulati et al, 2000), by themselves can give no single comprehensive answer to 
the question why one company outperforms the other. This explains why several 
meta-studies like those of Newbert (2007) and Crook et al (2008) that regard the rela-
tionship between resources and competitive advantage can give no conclusive answer. 

Second, it can be concluded that companies have much influence in achieving 
competitive advantage. This goes against the positioning theory of Porter (1980, 
1985), which states that the environment strongly determines the achievement of this 
advantage. This influence strongly depends on (multicultural) resources. These resour-
ces, especially knowledge and network resources, also have a strong influence on achie-
ving positioning advantages. 

In addition, several researchers argue (e.g. Armstrong and Shimizu, 2007, Hitt et 
al, 2001; Newbert, 2007, 2008, Hunt 2000, Hughes and Morgan, 2008) that the 
positioning strategy as intervening variable should be used to identify competitive 
advantage from resources. The findings of this study confirm this assertion, but in ad-
dition it must be noted that this also applies to the relationship strategy. 
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The findings of this study support the studies that claim a positive relationship bet-
ween cultural diversity and competitive advantage (e.g. Herring, 2009, Cox and Blake, 
1991, Cox 1993, 2001, Richard 2000). The added value of this research is that it 
provides empirical evidence to which strategies lead to competitive advantage. A 
substantive answer has been given to the relationship between cultural diversity and 
competitive advantage. The strategic need for having multicultural resources has been 
made clear. 

The next step is to focus on the process of achieving competitive advantage. The 
criticism of researchers (e.g. Jackson and Joshi, 2004, Mannix and Neale, 2006, Tsui 
et al, 1992; Skerry, 2002) regarding cultural diversity has been mainly process-
oriented in nature. They stress additional risks with regard to efficiency, conflicts, 
social integration, decision making and change processes. The success of cultural diver-
sity also depends on how much a company is able to manage this diversity while also 
taking into account the risks. These aspects are ignored in this study. In order to 
manage cultural diversity, issues such as leadership and dealing with conflict emerge. 
To achieve competitive advantage from multicultural resources it is important to in-
vestigate both content and process. But the first step is to show the economic value of 
cultural diversity. I hope my study makes this step easier. 
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BBijlage I Aantal inwoners en ondernemers per etnische groep 
 
 

Tabel 10: Aantal inwoners per bevolkingsgroep, per stadsgewest en gemeente, op 1 
januari 2009 

 

 Totaal Marokko Turkije Suriname 
Nederlandse 
Antillen en Aruba 

Amsterdam (SG) 922338 82468 57934 106788 20247 

Gemeente Amsterdam 381850 68077 39624 68687 11539 

Rotterdam (SG) 774712 45852 65117 68823 29449 

Gemeente Rotterdam 311785 38160 46204 52201 20256 

’s-Gravenhage (SG) 659171 33167 40347 62650 17330 

Gemeente ’s-Gravenhage 253954 26249 34860 46308 11127 

Utrecht (SG) 450170 34588 15134 14132 4477 

Gemeente Utrecht 205498 26431 13209 7636 2480 

Haarlem (SG) 331313 5974 10748 3615 1844 

Eindhoven (SG) 321920 6038 11122 4686 3196 

Groningen (SG) 299016 1101 1459 3689 3575 

Arnhem (SG) 286127 3531 10085 4066 2750 

Leiden (SG) 272173 6701 3594 3475 2030 

Breda (SG) 257737 7447 5395 2717 2619 

Enschede (SG) 242858 2405 15571 2437 1470 

Tilburg (SG) 237169 5565 8778 3555 4389 

Amersfoort (SG) 226803 5738 8734 2279 2144 

Nijmegen (SG) 226702 3621 5642 2042 2465 

Dordrecht (SG) 226629 4291 9386 4283 4294 

Heerlen (SG) 189702 3387 1080 630 1156 

Apeldoorn (SG) 183261 837 5270 1038 1091 

’s-Hertogenbosch (SG) 159852 4514 2843 2040 1110 

Zwolle (SG) 153943 685 2666 1252 1493 

Maastricht (SG) 145183 1816 1664 420 614 

Leeuwarden (SG) 141213 1013 489 1488 994 

Geleen/Sittard (SG) 123106 2263 601 376 321 

 Bron: CBS Statline, 2010 
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TTabel 11: Totaal aantal zelfstandige ondernemers van 1998-2008 per etnische groep  

Bron: Dagevos en Gijsberts (2009) 

 

 

 

Etnische achtergrond 
zelfstandige 
ondernemers in 1998 

zelfstandige 
ondernemers in 2008 

Relatieve toename 
1998-2008 

% ondernemers 2008 
t.o.v. beroepsbevolking 

totaal niet-westers  29.649 70.028 136 5,5 

Turks  6397 18.527 190 7 

Marokkaans 2513 8634 244 4 

Surinaams 5384 11.858 120 4,7 

Antilliaans 1185 3452 191 3,5 

Iraaks 198 1619 718 4,6 

Iraans 480 1725 259 7,1 

Afghaans 60 1531 2452 5,8 

Somalisch  65 114 75 0,8 

Chinees  4449 7096 59 13,4 

Overige niet-westers  8918 15.472 73 5,5 

Autochtoon 471.476 622.850 32 7,1 
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BBijlage II Topiclijst  
 
 
 
Positioneringsstrategie 
 
Segmentatie 

� De periode waarin is gekozen voor de segmentatie en marktstrategie, inclusief 
de onderliggende motivatie 

� De activiteiten die het bedrijf heeft ondernomen in het benaderen van de 
verschillende etnische doelgroepen, inclusief de voor- en nadelen 

� De cruciale succes- en faalfactoren van deze marktstrategie 
 
Producten en diensten 

� De afstemming van de producten en diensten op de verschillende etnische 
groepen 

 
Merkpositionering 

� De activiteiten die zijn ondernomen in het verbeteren van het (bedrijfs)imago 
bij de verschillende etnische groepen, inclusief de succes- en faalfactoren  

 
 
Resource based-strategie 
 
Kennisresources 

� De exploratie en exploitatie van (multiculturele) kennisbronnen  
� De bedrijfsrelevantie en -importantie van culturele kennis 
� De wijze van (culturele) kennisvergaring en kennisdeling binnen het bedrijf, 

inclusief de succes- en faalfactoren 
� De mogelijke extra relevante competenties van ‘multiculturele’ medewerkers 

 
Organisatiecultuur 

� De visie en benadering van het bedrijf ten aanzien van culturele diversiteit 
� Het (personeels)beleid ten aanzien van culturele diversiteit 
� De ‘verkleuring’ van de organisatie in de afgelopen vijf jaar 
� De succes- en faalfactoren van multicultureel gerichte organisatie-activiteiten 
� De voor- en nadelen die het bedrijf heeft behaald uit zijn interne activiteiten 
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RRelatiestrategie 
 
Netwerkbereik 

� De activiteiten gericht op het verkrijgen en exploiteren van multicultureel 
gerichte netwerken, intern en extern, inclusief de succes- en faalfactoren 

� De activiteiten van het bedrijf m.b.t. het aangaan van relaties met personen of 
organisaties binnen de verschillende culturele gemeenschappen, inclusief de 
voor- en nadelen 

� De (strategische) relaties van het bedrijf met andere partijen op de multicultu-
rele markt, waarbij er bijzondere aandacht is voor het doel en de succes- en 
faalfactoren van deze relaties 

 
Netwerkresources 

� De inzet van (multiculturele) medewerkers in het benaderen van de verschil-
lende doelgroepen, inclusief de voor- en nadelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het culturele landschap in Nederland is met de komst van etnische 
groepen sinds de Tweede Wereldoorlog sterk veranderd. Zij zijn de 
afgelopen decennia succesvol geïntegreerd in het hoger onderwijs, de 
arbeidsmarkt en het etnisch ondernemerschap. Het is voor bedrijven 
commercieel interessant om op de behoeften van deze groepen in te 
spelen. In dit boek wordt de vraag beantwoord hoe bedrijven voor-
deel kunnen behalen in deze multiculturele omgeving.

Tot op heden werd in onderzoeken naar culturele diversiteit en 
concurrentievoordeel de invloed van omgevingsfactoren grotendeels 
genegeerd. In deze studie wordt die relatie tussen culturele diversiteit 
en concurrentievoordeel juist wel aan de orde gesteld. Door mid-
del van praktijkvoorbeelden binnen de bank- en verzekeringssector 
wordt inzichtelijk gemaakt welke activiteiten leiden tot voordelen en 
welke condities daarbij gelden.  

Youssef Boutachekourt studeerde Strategisch 
Management aan de Erasmus University Rotterdam. 
Al tijdens zijn studie verrichte hij onderzoek naar 
culturele diversiteit vanuit een bedrijfswetenschap-
pelijk perspectief.  

EXPLORING
CULTURAL
DIVERS ITY
CONCURRENTIEVOORDELEN UIT
MULTICULTURELE STRATEGIEËN

YOU SSE F  BOUTAC H E KOU RT

E
X

P
LO

R
IN

G
 C

U
LT

U
R

A
L D

IV
E

R
S
IT

Y
  *   Y

O
U

SSE
F B

O
U

TA
C

H
E

K
O

U
R

T

7261547890599
 

      ISBN 978-90-5972-615-4


