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De Mentality-milieus van Nederland.

Achtergrond
Wat drijft mensen? Als u de waarden van uw doelgroep door en door kent en 
daar creatief op in kunt spelen, heeft u goud in handen. Of het nu gaat om 
consumenten, burgers, werknemers of generaties, een gerichte match van 
uw propositie met achterliggende drijfveren van doelgroepen zorgt voor 
een duurzame relatie én resultaat. Waarden zijn verankerd in de persoonlijke 
geschiedenis van mensen en in de groepen waar zij toe behoren. Vanuit 
basiswaarden, die wij achterhalen via diepte-interviews, tests en enquêtes, re-
ageren consumenten op trends, merken en producten. Motivactions waarden- 
en leefstijlonderzoek Mentality biedt een keur aan social intelligence tools om 
uw strategische uitdagingen en marketingvragen te vertalen in een heldere 
visie en praktische oplossingen.

Met waarden- en trendanalyses adviseren wij sinds 1997 vele gerenommeerde 
bedrijven, instellingen en overheden. Een team van onderzoekers en adviseurs 
brengt uw vraagstuk, de kansen en de bedreigingen in kaart. De vragen die wij 
beantwoorden variëren van strategie, marketing en HRM tot communicatie 
en innovatie. Wij helpen u met onderzoek, analyse, interpretatie, activatie en 
verankering van resultaten in uw organisatie en IT-systemen.

Wat levert het u op?

Het proces van strategie, creatie en implementatie levert vaak veel ruis en 
verspilling op. Het is van cruciaal belang dat in elke fase in de marketingcyclus 
de aansluiting bij de leefwereld en behoeften van de consument optimaal is 
en deze in co-creatie betrokken blijft. Dit levert direct resultaat op in de vorm 
van nieuwe inzichten en mogelijkheden tot sturing. Toepassing van Mentali-
ty-onderzoek en advies levert u:

•    Een scherpe aansluiting bij  
•    doelgroepen en trends.

•    Meer focus in uw strategie en  
•    portfolio.

•    Een eenduidig beeld van  
•    klantdoelgroepen en trends in  
•    de organisatie.

•    Bewustwording van blinde  
•    vlekken en kansen voor uw  
•    organisatie en medewerkers.

•    Directe betrokkenheid van  
•    uw organisatie bij uw  
•    kerndoelgroepen.

•    Een scherpe doorvertaling naar  
•    creatie, concepten, marketing en  
•    communicatie.

•    Embedding in IT-systemen en  
•    dashboards.

•    Een effectieve inzet van  
•    middelen en kanalen.

•    Evaluaties die verdiepen en  
•    nieuwe kansen laten zien.
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Het Mentality-model
Het Mentality-model is een unieke segmentatietool waarmee organisaties 
doelgroepen gerichter kunnen definiëren en beter kunnen begrijpen. 

Het model onderscheidt de Nederlandse samenleving in acht sociale milieus, 
die zijn samengesteld op basis van persoonlijke opvattingen en waarden.  
Er wordt met deze onderzoeksmethode verder gekeken dan demografische 
gegevens: u krijgt diepgaand inzicht in de drijfveren van uw doelgroep, in 
het ontstaan van trends en in welke bredere context u deze moet plaatsen. 
Hiermee beschikt u over zeer effectieve input voor marketing- en communica-
tiestrategieën.

Meer informatie? 

Kevin Hengstz  
k.hengstz@motivaction.nl 
020 589 83 83
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Respectvol

• Plichtsgetrouw

• Formeel

• Concreet 

• Praktisch

• Bezorgd

• Normatief

• Directief

Het dagelijks leven van de traditionele burger verloopt ordelijk en volgens een 
vast stramien. Discipline, regelmaat en netheid spelen hierbij een belangrijke 
rol. De verschillende activiteiten en werkzaamheden zijn strak gepland en 
aan vaste tijden gekoppeld. Binnen dit milieu wordt doorgaans zuinig geleefd 
(‘overdaad schaadt’). 

Bovendien hangt men de opvatting aan dat ‘hard werken goed is voor de 
mens’ en geeft men alleen aan genieten toe als men het gevoel heeft dat dit 
werkelijk verdiend is. Dit neemt niet weg dat er aan momenten van rust en 
gezellig samenzijn (veelal in gezins- of familieverband) veel waarde wordt 
gehecht.

Traditionele burgers zijn veelal sterk maatschappelijk betrokken. Zij vinden 
het – vaak vanuit religieuze overwegingen – belangrijk om solidair te zijn met 
de zwakkeren in de samenleving. Traditionele burgers zijn sterk gericht op hun 
directe leefomgeving, zoals hun gezin, familie of buurt. 

Mensen uit dit milieu hebben vaak moeite met de toenemende 
individualisering en complexiteit van de samenleving. Ook hebben zij vaak 
moeite met te veel keuzevrijheid. Ze zijn doorgaans afhankelijk, afwachtend 
en volgzaam ingesteld.

De moralistische, plichtsgetrouwe en 
op status-quogerichte burgerij die  
vasthoudt aan tradities en materiële 
bezittingen.

Traditionele burgerij
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Punt

• Punt

• Punt

• Punt

Moderne burgerij

Tone of voice

• Beleefd

• Vriendelijk

• Gewoon

• Gezellig 

• Praktisch

• Amuserend

• Prikkelend

• Exclusief

De conformistische, statusgevoelige 
burgerij die het evenwicht zoekt tussen 
traditie en moderne waarden als 
consumeren en genieten.

Traditionele waarden als respect, law and order en familiegeluk worden 
door de moderne burgerij belangrijk gevonden. Daarnaast houdt men van 
een makkelijk en plezierig leven met aandacht voor consumeren, avontuur 
en genieten. Mensen binnen dit milieu plannen hun leven zorgvuldig, 
zijn toekomstgericht en proberen de juiste balans te vinden tussen het 
aangename en het noodzakelijke. Zij houden enerzijds van luxe, comfort en 
zichzelf verwennen, anderzijds gaan zij weloverwogen met geld om en streven 
ze sterk naar financiële zekerheid. 

Het gezinsleven neemt een belangrijke plaats in en met de familie 
onderhouden zij nauwe contacten. Dit milieu hecht relatief veel belang aan 
sociale status en uiterlijke zaken, zoals presentatie, verzorging en inrichting. 
Moderne burgers zijn vooral gericht op hun directe leefomgeving zoals gezin 
en familie, en zijn minder maatschappelijk betrokken. 

Mensen die afkomstig zijn uit dit milieu hebben vaak moeite met de 
toenemende complexiteit van de samenleving. Ook zijn moderne burgers 
minder informatievaardig: zij gaan minder vaak zelf op zoek naar betrouwbare 
informatie en achtergronden.
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Zakelijk

• Exclusief

• Respectvol

• Verfijnd 

• Beheerst

• Rationeel

• Vastberaden

• Adviserend

Nieuwe conservatieven hebben traditionele opvattingen over waarden en 
leefstijl. Zij leven zelfbewust, planmatig, risicomijdend en gedisciplineerd. De 
calvinistische arbeidsmoraal ‘hard werken is goed voor de mens’ is nog volop 
aanwezig in dit milieu. Hard werken en carrière maken zijn centrale drijfveren 
en worden vaak belangrijker gevonden dan het privéleven. 

De nieuwe conservatieven hechten wel veel waarde aan het gezinsleven en 
hebben een rustige, veelal huiselijke invulling van de vrije tijd. 

Nieuwe conservatieven hebben over het algemeen een actieve en 
ondernemende houding. Zij hebben weinig moeite om hun weg te vinden in 
een complexe maatschappij en gaan op een gestructureerde en kritische wijze 
met informatie om. Ze gaan mee met technologische ontwikkelingen en zien 
technologische snufjes als oplossing voor (maatschappelijke) problemen. 
Nieuwe conservatieven zijn individualistisch ingesteld en zijn voorstander van 
meer zelfredzaamheid.

De liberaal-conservatieve 
maatschappelijke bovenlaag die 
technologische ontwikkeling omarmt, 
maar terughoudend staat tegenover 
sociale en culturele vernieuwing.

Nieuwe conservatieven
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Punt

• Punt

• Punt

• Punt

Gemaksgeoriënteerden

Tone of voice

• Informeel

• Directief

• Laagdrempelig

• Praktisch 

• Vrolijk

• Optimistisch

• Concreet

• Amuserend

De impulsieve consument die in 
de eerste plaats streeft naar een 
onbezorgd, plezierig en comfortabel 
leven.

Een zorgeloos leven leiden en van het leven genieten zijn voor 
gemaksgeoriënteerden belangrijke doelen. Aan werk hechten zij weinig 
waarde, ‘lekker leven’ en gemak staan voorop. Binnen dit milieu bestaat de 
behoefte om zo veel mogelijk te kunnen doen en laten waar ze zin in hebben. 
Men hecht veel belang aan ‘vrij zijn’ (geen verplichtingen hebben) en aan een 
ongedwongen levensstijl. 

Gemaksgeoriënteerden hebben afstand genomen van een traditioneel 
calvinistische levensopvatting, dat wil zeggen: genieten en verwennen mag 
zonder dat daar eerst hard voor is gewerkt. Deze groep is vooral gericht op de 
eigen leefomgeving en weinig maatschappelijk betrokken. Hun instelling is 
passief en afzijdig, maar niet

noodzakelijk volgzaam. Nieuwe politieke of maatschappelijke ontwikkelingen 
waar men niet achter staat – zoals het rookverbod in de horeca – kunnen 
leiden tot veel onvrede bij deze groep. 

Gemaksgeoriënteerden hebben last van de groeiende complexiteit in de 
samenleving en hebben moeite om zich goed te informeren. De toenemende 
individualisering zien zij niet als een probleem.
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Punt

• Punt

• Punt

• Punt

Opwaarts mobielen

Tone of voice

• Informeel

• Direct

• Doelgericht

• Adviserend 

• Enthousiast

• Prikkelend

• Opgewekt

• Energiek

De carrièregerichte individualisten met 
een uitgesproken fascinatie voor  
sociale status, nieuwe technologie, 
risico en spanning.

Maatschappelijk succes en hogerop komen zijn voor opwaarts mobielen 
belangrijke drijfveren. Mensen binnen dit milieu willen zelf iets bereiken in 
het leven. Zij hechten er tevens veel waarde aan om aan anderen te kunnen 
laten zien wat zij hebben bereikt. Over het algemeen is men materialistisch 
ingesteld: (veel) geld verdienen en consumeren zijn belangrijk. 

Opwaarts mobielen leiden een bijzonder druk en gehaast leven en voor 
huishoudelijke bezigheden als boodschappen doen en koken is nauwelijks tijd. 
Ze hebben een impulsieve, onregelmatige leefstijl; van een vaste planning 
is veelal geen sprake. Vaste maaltijden bijvoorbeeld worden niet zelden 
overgeslagen, men neemt dan zijn toevlucht tot ‘tussendoortjes’ of tot ‘eten 
buiten de deur’. 
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Punt

• Punt

• Punt

• Punt

Kosmopolieten

Tone of voice

• Inhoudelijk

• Intellectueel

• Kritisch

• Optimistisch 

• Adviserend

• Pragmatisch

• Zelfbewust

• Ambitieus

De open en kritische wereldburgers die 
postmoderne waarden als ontplooien 
en beleven integreren met moderne 
waarden als maatschappelijk succes, 
materialisme en genieten.

Kosmopolieten kenmerken zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk 
hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. 
Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te ontwikkelen 
vormen belangrijke drijfveren voor dit milieu. 

De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Kwaliteit van leven 
staat hoog in het vaandel. Kwaliteit staat hierbij niet alleen voor veelzijdigheid 
en zelfontwikkeling, maar ook voor luxe en een hoge levensstandaard. 

Het leven van de mensen binnen dit milieu is doorgaans niet strak gepland. Dit 
milieu is actief en ondernemend en beschikt over een groot en breed netwerk. 

Ze gaan kritisch om met informatie en zijn voorstander van meer 
zelfredzaamheid. De kosmopoliet is sociaal ingesteld en maatschappelijk 
betrokken.

16



Meer informatie: www.motivaction.nl/mentality 17



De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Open

• Betrokken

• Solidair

• Zelfbewust

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten 
die zichzelf willen ontplooien, stelling 
nemen tegen sociaal onrecht en 
opkomen voor het milieu.

Solidariteit en harmonie zijn kenmerken voor mensen binnen dit milieu. Ze zijn 
kritisch ten opzichte van de hedendaagse maatschappij. Mensen binnen dit 
milieu hechten er veel belang aan te kunnen leven volgens hun eigen principes 
en zijn sterk sociaal bewogen. 

Vaak hebben zij een vast leefpatroon dat weinig hectisch of gejaagd is. 
Verantwoord leven is belangrijk: zonder verspilling, winstbejag en zonder 
aantasting van het milieu. De materialistische consumptiemaatschappij wordt 
verworpen en voor een ‘goed‘ en ‘eerlijk’ leven zijn zij bereid een stap terug te 
doen. In dit milieu bevinden zich relatief veel vegetariërs. Ook kopen zij vaak 
biologische producten. 

Aan luxe en comfort hechten zij weinig waarde. De sociaal-maatschappelijke 
betrokkenheid blijkt uit het feit dat binnen dit milieu relatief veel mensen 
politiek actief en betrokken zijn. Ze zijn kritisch, mondig, goed geïnformeerd 
en willen eigen beslissingen nemen.
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De Mentality-milieus van Nederland.

Tone of voice

• Intellectueel

• Redelijk

• Kritisch

• Genuanceerd

• Punt

• Punt

• Punt

• Punt

Postmoderne hedonisten

Tone of voice

• Informeel

• Persoonlijk

• Direct

• Opvallend 

• Relativerend

• Enthousiast

• Uitdagend

• Open

De pioniers van de beleveniscultuur, 
waarin experiment en het breken met 
morele en sociale conventies doelen op 
zichzelf zijn geworden.

Mensen die tot de postmoderne hedonisten worden gerekend, zijn 
individualistisch ingesteld. Ze willen onafhankelijk en impulsief leven, in het 
hier en nu. Centrale drijfveer in het leven van de postmoderne hedonisten is 
het opdoen van nieuwe ervaringen. 

De ambities van deze groep zijn vooral intrinsiek gemotiveerd en staan 
betrekkelijk los van status of het streven naar maatschappelijke erkenning. 
Binnen dit milieu wordt gestreefd naar een comfortabele leefstijl zonder al 
te veel opgelegde verplichtingen. Materiële zaken spelen geen primaire rol. 
Ten aanzien van de eigen levensstandaard stelt men zich geen bijzonder hoge 
doelen: luxe is welkom, maar is geen ‘must’. 

Mensen binnen dit milieu hebben een onafhankelijke instelling en hechten 
er veel waarde aan zelf te kunnen beslissen over de dingen die hen aangaan. 
Zij hebben weinig moeite hun weg te vinden in de complexe maatschappij, 
maar ze zijn minder gericht op het vinden van op betrouwbare informatie. 
Postmoderne hedonisten hebben een voorkeur voor een informele 
benadering.
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De Mentality-milieus van Nederland.

Overtuigen
Persuasion Tactics zijn stijlen of strategieën waarmee via de marketingmix de 
doelgroep beïnvloed kan worden. Over 17 verschillende beïnvloedings- 
mechanismen heeft Motivaction vraagstellingen uitgewerkt, gegevens  
verzameld en een inzichtelijke definitie en afbeelding gemaakt.

Traditionele burgerij Moderne burgerij

Gemaksgeoriënteerden Opwaarts mobielen

Consistency
Het benadrukken van de 

voordelen van vasthouden aan 
een eerder gemaakte keuze.

That’s not all
Het aanbieden van gratis 

extra’s nog voordat een klant 
gekozen heeft.

Social proof
Laten zien dat veel  

andere mensen al voor  
zijn gegaan.

Attractiveness
Het inzetten van 

aantrekkelijke personen.
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Nieuwe conservatieven Kosmopolieten

Postmaterialisten Postmoderne hedonisten

Disrupt & reframe
Mensen anders naar een 

product of dienst laten kijken.

Metaphors
Een beeldend verhaal 

schetsen door gebruik te 
maken van metaforen.

Authority
Het inzetten van authoritaire 

personen.

Metaphors
Een beeldend verhaal 

schetsen door gebruik te 
maken van metaforen.
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