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Om de bedreigende positie van het massa A-merk te begrijpen kijken we naar de 
marktdynamiek. Bijna elke markt kent drie segmenten; een laag, midden en hoog segment. 
Het lage segment is een value of prijssegment waar de prijs het belangrijkste keuzemotief 
is. Daarentegen is het hogere segment het domein van de zogeheten prestige of ‘luxury’ 
merken, die worden gekend om hun high price, ‘high ego’ en ‘high design’. Het 
middensegment is traditioneel het terrein van de massa A-merken. 
 
Het massa AHet massa AHet massa AHet massa A----merk raakt ‘stuck in the middle’merk raakt ‘stuck in the middle’merk raakt ‘stuck in the middle’merk raakt ‘stuck in the middle’    
Tot voor enige jaren was het middensegment het grootste volumedeel van de markt. Het 
prijssegment speelde een marginale rol vanwege de beduidend lagere kwaliteit en het 
premium segment was vrijwel onbereikbaar voor de massaconsument.  
 
Verschillende marktontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het middensegment thans 
sterk onder druk staat en dat de aantrekkingskracht van het massa A-merk tanende is, 
ten gunste van de value brands en de prestige merken (zie figuur 1). Met andere woorden, 
het massa A-merk ondervindt niet zozeer concurrentie van andere massa A-merken, maar 
vooral van de opkomst van value en prestige merken. 
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Figuur 1: Het massa A-merk raakt ‘stuck in the middle’ 



 
 
De opkomst van De opkomst van De opkomst van De opkomst van hethethethet value  value  value  value brandbrandbrandbrand    
Lange tijd zijn massa A-merken in staat geweest om een aanzienlijke price premium ten 
opzichte van value brands te vragen. Deze hogere prijs werd gerechtvaardigd door de 
meerwaarde die het massa A-merk voor de consument creëerde. Deze toegevoegde waarde 
was gebaseerd op een hogere (gepercipieerde) kwaliteit en expressiviteit. Ter illustratie, 
door Douwe Egberts koffie te kopen, kocht je niet alleen een hogere kwaliteit, maar kocht 
je tevens goed ‘gastvrouwschap’. Consumenten identificeerde zich sterk met A-merken. Het 
vertelde iets over hen zelf naar de buitenwereld. Veel van deze typische kenmerken van 
het A-merk lijken kracht en waarde te verliezen. 
    
1. Kwaliteit is niet langer een exclusieve eigenschap.1. Kwaliteit is niet langer een exclusieve eigenschap.1. Kwaliteit is niet langer een exclusieve eigenschap.1. Kwaliteit is niet langer een exclusieve eigenschap.    
Eén van de basisfuncties van een merk is het bieden van een constante kwaliteit. Daarbij 
overheerste de overtuiging dat het A-merk superieure kwaliteit biedt ten opzichte van 
value brands, die daardoor nauwelijks als alternatief werden overwogen. Tegenwoordig is 
dat veel minder het geval, omdat value brands hierop de afgelopen jaren een behoorlijke 
inhaalslag hebben gemaakt. Deze ontwikkeling is sterk waar te nemen in categorieën met 
een relatief lage percieved risk en lage expressiviteit, zoals bijvoorbeeld keukenrollen, basis 
zuivelproducten (melk en yoghurt) en schoonmaakmiddelen. Omdat deze producten vooral 
om functionele redenen worden gekocht bestaat er geen ‘sociaal risico’ en is er bij de 
consument een grote bereidheid om het goedkope alternatief uit te proberen. Merken met 
een hoger sociaal profiel als bier, wijn en tafelwater zijn nochthans minder gevoelig. Maar 
dit lijkt eerder een kwestie van tijd.  
 
Door dit ‘experimenteel’ koopgedrag raken consumenten eraan gewend dat value brands 
het kwaliteitsniveau van de massa A-merken benaderen en zijn ze deze merken gaan 
vertrouwen. Met als gevolg dat de risicoperceptie ten aanzien van value brands sterk is 
afgenomen. Niet alleen in categorieën met een laag gepercipieerd risico, maar ook in 
categorieën met een hoger gepercipieerd risico. Denk hierbij aan de enorme opkomst van 
de zogeheten low fare carriers (waaronder RyanAir, EasyJet en Transavia.com) in de 
vliegtuigindustrie. Kortom, kwaliteit is niet langer meer een differentiator voor het massa 
A-merk ten opzichte van het value merk. 
    
2. De identificatie rol van het massa A2. De identificatie rol van het massa A2. De identificatie rol van het massa A2. De identificatie rol van het massa A----merk lijkt te verzwakkenmerk lijkt te verzwakkenmerk lijkt te verzwakkenmerk lijkt te verzwakken    
Ook ten aanzien van de expressiviteit verliest het A-merk terrein. Consumenten gebruiken 
massa A-merken steeds minder om uitdrukking te geven aan hun (gewenste) identiteit. Dit 
wordt ondersteund door onderzoek van de Engelse hoogleraar Ehrenberg (2001) waarin 
wordt aangetoond dat de gebruikersgroepen van concurrerende merken nauwelijks van 
elkaar verschillen. Anders gezegd, consumenten nemen nauwelijks onderscheid waar 
tussen merken en hebben een cluster van merken waaruit zij kiezen. Het consumeren van 
een bepaald merk bier, sigaret, cola of koffie zegt dus minder over ons dan marketeers ons 
lange tijd hebben doen willen geloven. Daarmee verdwijnt voor massa A-merken nu ook 
hun tweede ‘driver’, naast de kwaliteitsdimensie, voor het vragen van een meerprijs. Dat is 
waarom er tegenwoordig zoveel aandacht is voor design, zij dient het gebrek aan 
expressiviteit te compenseren. 
 
3. De retail creëert commodities3. De retail creëert commodities3. De retail creëert commodities3. De retail creëert commodities    
Een bijzondere plek in deze ontwikkeling wordt ingenomen door de rol van de retail. Er is 
een upgrading van de kwaliteit van de private labels waar te nemen. Bovendien zien we 
dat zij het innovatiebeleid van A-merkfabrikanten ‘ontmoedigen’ door enerzijds hoge eisen 
te stellen aan de slagingskans van nieuwe producten (hoge omzetopbrengsten in relatief 
korte tijd) en anderzijds succesvolle productinnovaties binnen afzienbare tijd te kopiëren 
en tegen een lagere prijs aan te bieden. Daarmee werkt zij in de hand dat veel categorieën 
commodities worden omdat het A-merkfabrikanten ontmoedigd om nog te investeren in 
innovatie.  



 
 
4. De retail creëert privat brands4. De retail creëert privat brands4. De retail creëert privat brands4. De retail creëert privat brands    
Een nieuwe en zeer gevaarlijke ontwikkeling voor de massa A-merken is de creatie van 
zogeheten privat brands. Een privat brand is een exclusief voor een retailketen gecreëerd 
merk waarbij de autoriteit en bekendheid van een A-merk uit een andere categorie wordt 
gebruikt. Een voorbeeld; een bekend modemerk wordt door een retailer gevraagd voor een 
exclusieve range cosmeticaproducten. Voorbeeld: Mexx dat exclusief door Etos gebruikt 
wordt voor de creatie van een privat brand. Dit is geen private label maar een privat 
brand. Dit privat brand concept is zeer bedreigend voor de massa A-merken omdat dit qua 
emotionele en functionele kwaliteit gelijkwaardig is. Vanuit het buitenland zie je vooral 
dat Boots daar erg sterk in is zoals bijvoorbeeld de lancering van FCUK. Dit fenomeen zie 
je nu nog vooral in een segment als health en beauty waar de emotionele waarde 
(identificatie) van een merk relatief nog belangrijker is dan in food. 
Maar dit is een ontwikkeling aangezwengeld door massa A-merken aangezien zij te lang 
het belang voor retail van onderscheid tussen verschillende retailketens heeft onderschat. 
Retail is nog te lang als ‘lastige’ schakel in de verkoop van het product naar de klant toe 
gezien. Als er geen enkel mogelijkheid is ranges of merken exclusief te krijgen voor de 
eigen klantengroep dan gaat retail deze merken dus wel zelf creëren.  
    
5. Superbrands hebben beperkingen5. Superbrands hebben beperkingen5. Superbrands hebben beperkingen5. Superbrands hebben beperkingen    
Unilever heeft met haar beleid om te kiezen voor een beperkt aantal superbrands (met veel 
extensies) wellicht de kracht van merken (in deze categorie) overschat. Extensie nummer 
24 onder het merk Dove ligt zover af van het oorspronkelijke Dove huidverzorgingsconcept 
dat de meerwaarde ook gering is. Gevolg? De prijzen moeten omlaag wat weer slecht 
nieuws is voor het basismerk. Als je een merk zo gemakkelijk over verschillende 
segmenten kan stretchen toont het juist aan dat er ook ruimte is voor een private label. 
 
Ook superbrands hebben hun beperkingen en nadelen. Eén van de nadelen is dat men 
minder flexibel is naar de retail. Zowel in het aanbieden van verschillende prijsniveaus als 
in exclusiviteit van bepaalde merken in bepaalde ketens. Dit zogenaamde superbrand 
beleid heeft bij veel retailers de ontwikkeling van private labels (winkelmerk) als van 
privat brands versneld. 
 
6. Het premium 6. Het premium 6. Het premium 6. Het premium of luxury of luxury of luxury of luxury segment wordt bereikbaar voorsegment wordt bereikbaar voorsegment wordt bereikbaar voorsegment wordt bereikbaar voor de massa de massa de massa de massa    
Aan de andere kant van het marktspectrum, het premium segment, kan eenzelfde proces 
worden waargenomen. De toegenomen welvaart heeft ertoe geleid dat steeds meer 
consumenten zich deze prestige merken kunnen veroorloven en ze niet langer exclusief zijn 
voor aan de ‘happy few’. Vanwege hun hogere status geven consumenten de voorkeur aan 
deze merken omdat ze beter dan het massa A-merk in staat zijn om invulling te geven aan 
de (gewenste) identiteit. Veel prestige merken dringen het massa segment binnen. DKNY 
is zo’n voorbeeld. Het interessante is dat je ziet dat veel A-merken steeds vaker hetzelfde 
doen als een private label, namelijk het steeds sneller kopiëren van het prestige merk naar  
het upper mass segment. Dus het aanbieden van succesvolle productinnovaties voor een 
lagere prijs. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld L’oréal, die steeds sneller een 
kopie maakt onder het L’oréal merk van een succesvolle introductie die eerder plaats heeft 
gevonden onder Vichy of bijvoorbeeld Biotherm. 
 
Met weinig vreugde stellen we deze ontwikkelingen vast omdat het zeker zal leiden tot een 
verschraling van het aanbod.Anderzijds is het niet helemaal irreëel om te stellen dat veel 
A-merken jaren lang enthousiast hoge marges hebben gerealiseerd waarmee zij zelf de 
ontwikkeling van het value merk en het privat brand hebben gestimuleerd. In feite hebben 
ze door te ver gaande extensies de commodity ontwikkeling van het A merk ingezet. 
Bovendien hebben veel A merk fabrikanten weinig oog gehad voor de positie van de 
retailer. Ook deze moet concurreren en zoekt naar differentiatie. Door de focus van de A 



 
merk fabrikant op superbrands verdween ook het aantal mogelijkheden voor de retailer om 
te differentieeren. 
 
Om de geest weer terug te krijgen in de fles lijkt een mission impossible. We realiseren ons 
dat het een enorme uitdaging zal worden om weer echte meerwaarde te creëren voor het 
A-merk. Willen massa A-merken in staat zijn om aan de commodity trap te ontkomen dan 
dienen zij op zoek te gaan naar nieuwe manieren om waarde toe te voegen voor de 
consument. Hieronder een aantal suggesties. 
 
1. Innovatie 1. Innovatie 1. Innovatie 1. Innovatie     
Marketing gaat maar over een ding: het creëren van nieuwe categorieën. Dat is het hele 
verhaal, telkens weer. Dus: “It’s not about (re)positioning, it’s about inventing a new 
category”. Of het gaat erom om de huidige categorie actueel te houden. Merken dienen hun 
eigen categorie te blijven ontwikkelen, hoe lastig dit soms ook kan zijn. Immers, door 
nieuwe proposities te introduceren houden zij hun categorie relevant en behouden zij 
(mentaal) categorieleiderschap. Bovendien geldt dat consumenten sympathie hebben voor 
deze ‘busy brands’. Een goed voorbeeld van een merk dat telkens nieuwe categorieen 
ontwikkeld is Apple met de I-Pod, de I-Mac met de onlangs geïntroduceerde G5. Voorbeeld 
is ook L’oréal dat door extreem hoge innovatie graad toch ondanks alles goede groei weet te 
realiseren.  
 
2. 2. 2. 2. SamenwerkingSamenwerkingSamenwerkingSamenwerking. 
Waarde toevoegen kan ook door (tijdelijk) samen te werken met andere merken. Door de 
samenwerking ontstaan vaak unieke, relevante proposities, doordat men gebruik kan 
maken van elkaars competenties. Dit maakt de proposities lastig te kopiëren zijn, 
rechtvaardigt een hogere marge en heeft een stimulerend effect op de merkbeleving. Een 
prachtig voorbeeld hiervan is de Y-3 fashion lijn van Adidas die in samenwerking met de 
designer Yohji Yamamoto. 
    
3333. Upgrading. Upgrading. Upgrading. Upgrading    
Voor A-merken (in expressieve categorieën) geldt dat zij supra luxury moeten worden. Zij 
dienen zichzelf binnen hun categorie te positioneren als exclusief. Vandaag de dag is er een 
grote groep consumenten die zichzelf te goed doen aan ‘cadeautjes’, omdat zij alleenstaand 
zijn of omdat zij hard hebben gewerkt. Zij gebruiken dit als alibi om supra luxury brands te 
kopen, bijvoorbeeld Nike hardloopschoenen voor € 600, een ultra luxe mountainbike voor € 
2000 of een waanzinnig weekend in New York voor € 4000. 
 
4. Paradoxanen cre4. Paradoxanen cre4. Paradoxanen cre4. Paradoxanen creëëëërenrenrenren    
‘Eendimensionale innovaties’ maken het massa A-merk  kwetsbaar omdat ze makkelijk te 
kopiëren zijn. Massa A-merken moeten daarom op zoek gaan naar de paradox in hun 
categorie. Voorbeelden hiervan zijn IKEA, H&M, HEMA en Swatch die een op het eerste 
gezicht ‘tegenstrijdige’ combinatie bieden van design / fashion tegen een relatief lage prijs. 
Gebruikmaking van paradoxale concepten bemoeilijkt het kopiëren door de concurrentie en 
verhoogt de aantrekkelijkheid voor de consument omdat zij ‘meerdimensionele benefits’ 
bieden. 
 
5. E5. E5. E5. Expierencexpierencexpierencexpierences cres cres cres creëëëërenrenrenren    
Consumenten gaan steeds meer op zoek naar immateriële zaken om hun behoeften te 
bevredigen. Merken dienen hierop in te spelen door ‘mind food’ te bieden in plaats van 
‘body food’. Dit kan onder andere door unieke merkervaringen (experiences) te bieden. Dit 
kan op allerlei manieren variërend van events à la de TMF-Awards of de EO-jongerendag 
tot store experiences zoals NikeTown of Starbucks. 



 
 
6. Keuzes maken in partners6. Keuzes maken in partners6. Keuzes maken in partners6. Keuzes maken in partners. 
Massa A-merken moeten het lef om wel exclusief met retailketens concepten te 
ontwikkelen voor specifieke klantgroepen. Zeker multinationals zouden zo toch ook de 
schaalvoordelen moeten kunnen krijgen door merken/ranges per land aan te bieden aan 
een (zeer beperkt) aantal retailers.   
 
ConclusieConclusieConclusieConclusie    
We worden geconfronteerd met een van de grootste uitdagingen in marketing en 
ondernemerschap. Zullen we erin slagen om de commoditytrap voor te blijven? Dat is wel 
heel wenselijk want leven in een wereld van commodities is geen vreugdevol vooruitzicht. 
We moeten onze A-merk marketeers veel creativiteit toe wensen en hopen dat het 
shareholders model waaronder thans gewerkt moet worden een veel mildere vorm gaat 
krijgen en het lange termijn denken terugkeert. We moeten hopen dat onze retail 
marketeers blijvend begrijpen dat een wereld zonder innovatie en A-merken een 
‘discountwereld’ wordt en dat is geen prettig vooruitzicht 
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