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Voorwoord
Dit jaar viert de NCV haar 70-jarig bestaan; een mooie

hoogte van actuele ontwikkelingen. De NCV is woordvoerder

Mijn speciale dank gaat uit naar eenieder die heeft bij

gelegenheid om de waarde en het belang van cosmetica

namens de industrie in diverse dossiers en volgt, analyseert

gedragen aan de totstandkoming van deze uitgave, waarin

in het zonnetje te zetten. Om al die tevreden gebruikers

en reageert op ontwikkelingen in de media. De circa 120

zowel de onmisbare rol van de branchevereniging én van de

bewust te maken van de strikte wetgeving die geldt voor

leden vertegenwoordigen samen ruim 85% van de Neder-

producten waar zij voor staat, centraal staan.

producten, ingrediënten en verpakkingen. En om te vertellen

landse omzet in cosmetica en zijn actief in alle sectoren

over de vele innovaties, die ervoor zorgen dat we onze

van de cosmeticamarkt.

70ste verjaardag!

favoriete producten veilig en duurzaam kunnen blijven
gebruiken.

Met veel plezier feliciteer ik hierbij de vereniging met haar

Deze uitgave is een blijvend aandenken aan ons 70ste
jubileumjaar. U leest hierin over de geschiedenis en mijl

In de cosmeticawereld is de NCV al 70 jaar een belangrijke

palen van de NCV, met extra aandacht voor het onderzoek

Monica van Ee

schakel. Zij vertegenwoordigt en behartigt de belangen

dat de NCV liet doen naar de ontwikkeling van het zelf

Voorzitter NCV

van de Nederlandse cosmetica-industrie, op nationaal en

vertrouwen van jongeren en de rol van persoonlijke verzorging

internationaal niveau, via beleidsontwikkeling, lobby en

in dit proces.

overleg met relevante partijen. Ze houdt haar leden op de

Niet voor niets biedt de NCV deze uitgave weer aan
op Valentijnsdag: het is de dag van de liefde. Van
jezelf en elkaar houden betekent ook jezelf en elkaar
verzorgen.
DE NCV PUBLICEERDE EERDER OP VALENTIJNSDAG ‘ZEKER DOOR COSMETICA’ (2018) EN ‘ZEKER IN DE ZON’ (2019)
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Inleiding

Het gebruik van cosmetica gedurende onze levenscyclus

Persoonlijke verzorging is een belangrijk aspect in ons

Ronald van Welie, Directeur NCV: “Voor ons was het interes

dagelijks leven. Fris ruiken, ons haar in model en met een

sant om te leren wat jongeren beweegt en hoe de verzorging

verzorgde look, voelen we ons in sociale situaties zekerder

van het uiterlijk de zelfperceptie beïnvloedt. We vonden het

van onszelf. Het gebruik van cosmetica draagt dan ook in

verrassend hoe belangrijk cosmetica voor jongeren is om zich

aanzienlijke mate bij aan ons zelfvertrouwen.

veiliger op sociaal gebied, en meer op hun gemak te voelen.”

In 2019 besloot de Nederlandse Cosmetica Vereniging een

Het gerenommeerde onderzoeksbureau rheingold salon

onderzoek te laten uitvoeren naar de ontwikkeling van het

voerde deze omvangrijke studie uit onder Nederlandse

zelfvertrouwen van jongeren met een speciale focus op

jongeren van 14-21 jaar. De resultaten laten zien dat maat-

hygiëne, persoonlijke verzorging en cosmetica.

schappelijke onzekerheden en onrustige gezinsomstandig-

76 jaar en
ouder
26 -75 jaar

16 -25 jaar
6 - 15 jaar

0 - 5 jaar

heden, tezamen met de ontluikende seksualiteit, een grote
rol spelen in hun sociale omgeving en in hun gedrag als
consument.

Zelfvertrouwen staat centraal in de
cosmeticabranche
De cosmetica-industrie speelt een positieve rol bij het helpen van mensen om het beste van zichzelf
te maken en zich goed te voelen over zichzelf. Voor cosmetica geldt dat zij voor veel mensen, bewust of
onbewust, van grote persoonlijke betekenis zijn. Cosmetica helpen ons niet alleen bij onze dagelijkse
hygiëne en verzorging, ze zijn ook van grote betekenis voor onze innerlijke en sociale wereld.
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Over de NCV
Periode 1930 - 1950

BOMÉE-STICHTING STELT LEVERINGSVOORWAARDEN

HERSTRUCTURERING VAN DE VERENIGING

NEDERLANDSE COSMETICA VERENIGING

VAST

In de jaren ’70 maken de groeiende macht van de

De structuurwijziging leidt in 1977 tot de nieuwe

Al voor 1950 werkt een aantal cosmeticabedrijven

Naast de vereniging is in 1937 de Bomée-Stichting

handel enerzijds en de vrije markt-strategie van de

naam: Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV). De

samen onder de naam Mepaco (Merkartikelen –

opgericht; een beroepsvereniging voor de bevor

Europese C
 ommissie anderzijds, het onmogelijk de

komst van de NCV luidt een nieuw tijdperk in. “De

Parfumerieën – Cosmetica). Mepaco is rond 1936

dering van regelmatige handel in merkartikelen.

Bomée-Voor-waarden te handhaven. Mepacos gaat

NCV wilde meer zijn. Een algemene en algemeen-

opgericht. Mepaco wordt door de bezetter tijdens

Zij regelde de leveringsvoorwaarden bij de handel

mee met de tijd. In 1972 ziet men “met bezorgd-

commerciële belangenbehartiger, schepper van een

de Tweede Wereldoorlog verboden. In 1943 worden

in cosmetica tussen fabrikanten en importeurs

heid dat de werkzaamheden van Mepacos, zowel

‘eigen gezicht’ voor cosmetica en een vereniging

fabrikanten van cosmetica ondergebracht in de

enerzijds en grossiers en detaillisten anderzijds.

in nationaal als internationaal verband steeds

die cosmetica aanvaard wilde krijgen als behorend

Vakgroep Cosmetische Industrie (VCI). Na de oorlog

Alle merkartikelen, die op de lijst van Bomée-

toenemen”. Het secretariaat wordt uitgebreid. In

tot de dagelijkse levensbehoefte.” De Europese

wordt afstand genomen van de VCI. Importeurs ver

Artikelen staan, vallen onder de Bomée-Voor-

toenemende mate wordt in overleg getreden met

lobby wint daarbij jaarlijks aan belang, naarmate

enigen zich in 1945 onder de naam Aviac (Algemene

waarden. Volgens deze voorwaarden bepalen de

de overheid, met de handel en na verloop van tijd ook

de Europese Unie vastere vormen aanneemt en zich

Vereniging van Importeurs en Agenten van Cosme

fabrikanten en importeurs wie de producten mag

met consumenten-organisaties. Vooral de Europese

steeds verder uitbreidt. In 1977, bij de naamswijziging,

tica). Fabrikanten richten in 1947 Alfaco op: de

voeren. Ook wordt bepaald voor welke prijs de

overheid begint steeds meer invloed te krijgen op

heeft de heer J.J.W. Becks het voorzitterschap

Algemene Vereniging van Fabrikanten van Cosmetica.

grossier mag doorverkopen aan de detaillist en

het Nederlandse bedrijfsleven. Het in 1962 te Brussel

overgenomen van de heer Termöhlen. Hij blijft aan

welke prijs aan de consument in rekening gebracht

opgerichte Colipa (Europese Koepelorganisatie),

tot 1993, wanneer mevrouw R.H.J. Bouma-Scholten

MEPACOS, VOORLOPER VAN DE NEDERLANDSE

wordt. Disciplinaire maatregelen zijn er voor als

met het doel de Europese autoriteiten een beter

het overneemt. De heer A.M. Hendriks volgt haar op

COSMETICA VERENIGING

men zich niet aan de voorwaarden houdt.

begrip van de branche te geven en te onderhan

in 1997.

Op 25 april 1950 wordt de voorloper van de NCV

In de 50-er jaren is het heel normaal, maar van-

delen over de invulling van de eerste Europese

opgericht: Mepacos, de Algemene Vereniging van

daag de dag een uitgemaakte zaak voor de Autori-

Cosmetica Richtlijn, vraagt meer tijd en werk van

Fabrikanten, Importeurs, Alleenvertegenwoordigers

teit C
 onsument en Markt (ACM). In 1968 wordt een

de vereniging. In 1975 wordt daarom een uitgebreide

en Agenten in de Parfumerie-, Cosmetische- en

aantal van de meest beperkende artikelen uit de

herstructurering voorgesteld.

Toiletartikelenbranche. Doel van devereniging

voorwaarden geschrapt; de collectieve prijs-

is een partner te zijn voor Bodepa (Bond van

binding wordt afgeschaft. De discount-drogist en

Detaillisten in de Parfumerie, voorheen de Stichting

parallelimport (handel buiten de door de officiële

Parfumerie Detailhandel). De eerste voorzitter is de

distributie-kanalen om) doen hun intrede.

heer E.V.J.A.M. Mutsaers, die in 1956 wordt opgevolgd
door de heer L.J. van Bentum. Hij geeft in 1975 de
voorzittershamer over aan de heer H. Termöhlen.
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Over de NCV
Periode 2000 - 2020

is de organisatie, die een zekere autoriteit verwerft

Ook in dit kader brengt de NCV diverse uitgaven uit,

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is

vanwege de kennis waarover zij beschikt en is een

zoals de reeks uitgaven Zeker van cosmetica (2010),

een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de

In 2001 verhuist de NCV naar haar huidige adres in

belangrijk aanspreekpunt voor overheid en anderen.

Zeker door Cosmetica (2018), Zeker in Cosmetica

bedrijfsvoering van cosmeticabedrijven en ook bij

Zeist. Daar is ook de Nederlandse Vereniging van

Zij richt zich in toenemende mate zichtbaar, met

(2018) en Zeker in de Zon (2109). De uitgaven zijn

de NCV staat dit hoog op de agenda met aandacht

Zeepfabrikanten (NVZ) gevestigd wat efficiency

initiatief én enthousiasme naar buiten.

de laatste jaren op Valentijnsdag met een attentie

voor thema’s als verpakkingen (Brancheplan

aan stakeholders gestuurd én overhandigd.

Verpakkingen), verantwoorde reclame door de

voordelen biedt. De heer W.A. Pfeifer wordt direc
teur van beide verenigingen en in 2008 ook van de

In 2010 wordt het 60-jarig bestaan van de NCV

Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV). Ook gehuis

gevierd met een jubileumcongres in het Nederlands

Sinds 2017 heeft de NCV een nieuwe huisstijl die

de Duurzaamheidsbijeenkomst en het Duurzaam-

vest in het pand aan de Waterigeweg is de Stichting

Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. Het

past bij de positieve focus. De NCV is ook actief op

heidsplatform. De NCV heeft zich als partner aan-

Look Good Feel Better (voorheen Goed verzorgd,

65-jarig bestaan wordt in 2015 gevierd met in

social media zoals Twitter, LinkedIn, Instagram en

gesloten bij MVO Nederland (2015).

Beter gevoel), die financiële en productsteun ont

houdelijke workshops en het World Café, waarbij

YouTube. Daarnaast blijft de website www.ncv-

vangt van de NCV en haar leden.

op een innovatieve manier met elkaar in dialoog

cosmetica.nl een bron van informatie voor leden en

De heer H.C. Hogeveen heeft in 2004 de heer

werd gegaan. Leden en stakeholders schreven

niet-leden.

Hendriks opgevolgd. De heer Hogeveen heeft in mei

Reclame Code Cosmetische Producten (2014) en

Belangrijk blijft de belangenbehartiging, in het bij-

hun inzichten op tafelkleden en zo ontstond een

zonder voor de cosmeticawetgeving en met name

collectieve mindmap op de thema’s imago, onder

De NCV heeft diverse onderzoeken laten uitvoeren om

heer P.J. Maarleveld. De heer Maarleveld is november

de Cosmeticaverordening die eind 2009 is gepubli-

nemerschap en innovatie. Met deze input is de NCV

ook richting stakeholders zoals politiek en overheid

2011 opgevolgd door de heer F. Pierik. De heer Pierik

ceerd. De NCV geeft richting aan de implementatie

aan de slag gegaan. Dit heeft onder meer geresul-

het belang van cosmetica te kunnen aantonen.

heeft de functie in januari 2015 overgedragen aan

van deze wetgeving voor haar leden. Tevens is de

teerd in het ‘Focusdocument 2017-2022’ waarin de

Door het Motivaction onderzoek (2018) werd het

mevrouw M. van Ee, die tot op heden voorzitter van

NCV actief op Europees niveau met vertegenwoor-

pijlers van cosmetica worden beschreven. Namelijk

functionele belang van cosmetica in ons dagelijks

de NCV is.

diging in diverse commissies van Colipa, die vanaf

hygiëne, schoonheid, verzorging en welzijn (en

leven aangetoond. CBS onderzoek toonde het

2012 verder gaat onder de naam Cosmetics Europe.

zelfvertrouwen) die samen dé toegevoegde waarde

economisch belang van de cosmetica-industrie aan.

In mei 2014 is afscheid genomen van de heer

van cosmetica vormen.

De cosmetica-industrie biedt werkgelegenheid

W.A. Pfeifer als directeur en is de heer R. van Welie

Een betere maatschappelijke profilering van de

(direct en indirect) aan meer dan 100.000 mensen.

directeur van de NCV geworden. Per 2018 is de heer 

cosmetica-industrie staat vanaf begin 2000 hoog

Het Duitse rheingold salon (2018/2019) heeft in

R. van Welie vice-voorzitter van Cosmetics Europe.

op de agenda. Beleid en strategie binnen de NCV

opdracht van de NCV, de rol van cosmetica voor het

zijn daarop in toenemende mate afgestemd. De NCV

zelfvertrouwen van jongeren onderzocht.
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Nieuwe visie en missie

Over de NCV

Deze lanceerde de NCV in 2018.

Visie

De jaren 2010-2020 kenmerken zich door de

3. PERSONALISERING

volgende 4 globale trends die impact hebben op

Ondanks het feit dat de wereld steeds globaler en

Een succesvolle cosmetica-industrie met veilige en duurzame cosmeticaproducten die ons welzijn blijvend

de cosmeticabranche:

meer met elkaar verbonden raakt, wordt zij tegelijk

vergroten via persoonlijke verzorging, schoonheid en hygiëne.

Missie
De NCV streeft met haar leden naar het creëren van een positief klimaat voor duurzame groei van de
Nederlandse cosmetica-industrie.

meer lokaal. Consumenten zoeken producten en
1. GLOBALISERING

diensten die persoonlijk bij hen passen, resulterend

Consumenten over de hele wereld hebben meer en

in ‘op maat gemaakte’ producten en een breed

makkelijker toegang tot kennis, maar ook tot ver-

assortiment.

schillende producten en diensten. Met een continue

Consumenten verwachten van het gebruik van

toegang tot informatie online, zijn consumenten

cosmeticaproducten een persoonlijke beleving,

steeds meer geneigd om nieuwe producten te zien

waarbij individuele kenmerken in acht worden

en te proberen; dit biedt merken en fabrikanten

genomen, zoals leeftijd, sekse, afkomst, geloof,

nieuwe zakelijke perspectieven. Aan de andere kant

leefstijl en gezondheid.

betekent een bredere handel, ook een complexere
wetgeving en het moeten voldoen aan alle regionale

4. MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

Nieuwe huisstijl

regels die gelden in de landen waar producten

Consumenten zijn zich steeds meer bewust van

verkocht worden.

hun leefomgeving, en hebben kritische sociale en

In 2017 vernieuwt de NCV haar huisstijl. De nieuwe huisstijl heeft een frisse,

2.	 DIGITALISERING

en consumptie. Voor de cosmetica-industrie betekent

krachtige uitstraling passend bij de vereniging en de industrie. Naast het

Online verkoop en online communicatie tussen

maatschappelijke betrokkenheid dat zij informatie

gebruik van mooie, glanzende kleuren is gekozen voor de spiegel als symbool.

consument en cosmetica-industrie wordt steeds

verschaft over de gehele productieketen en het

In de spiegel kijken we elke dag, onder meer in de badkamer bij het gebruik

groter. Er worden steeds slimmere toepassingen

altijd beschikbaar hebben van gegevens.

van cosmetica. Het staat voor verzorging, zelfbeeld, beleving en genieten -

bedacht om gebruikers van producten op digitale,

daar waar cosmetica ook voor staat.

uitgebreide en transparante wijze te informeren

ethische overwegingen waar het gaat om producten

over producten. Daarnaast blijven traditionele
verkoopkanalen belangrijk, in het geval van
persoonlijke verzorging blijft vooral het persoonlijk
advies én het ruiken en voelen van producten een
belangrijke toegevoegde waarde.
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Wat is er bereikt in 70 jaar?
Europese consumenten vinden gezondheid en persoonlijke verzorging de
b elangrijkste factoren die hun kwaliteit
van leven bepalen.
BRON: CONSUMER INSIGHTS 2017, COSMETICS EUROPE

De NCV vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de

•	Ontwikkeling van wetgeving voor cosmetica, gericht

Nederlandse cosmetica-industrie via beleidsontwikkeling,

op veiligheid van producten en goede consumenten

lobby en overleg met relevante partijen. Om een beeld te

informatie. De overgang van de Cosmetica Richtlijn naar

geven van wat haar werk in praktijk oplevert, heeft de NCV

de Cosmeticaverordening heeft ervoor gezorgd dat alle

een aantal mijlpalen voor u uiteen gezet, die zij heeft bereikt

regels in Europa gelijk zijn en er vrij verhandeld kan worden

in samenwerking met haar leden en Cosmetics Europe, de
Europese brancheorganisatie gevestigd in Brussel.

•	Betrouwbare gesprekspartner (bijvoorbeeld voor overheid en NGO’s) en aanspreekpunt bij maatschappelijke

MIJLPALEN

discussies (nanotechnologie, dierproeven, stoffenbeleid,

•	Brede maatschappelijke acceptatie van cosmetica. Dit

terrorismebestrijding) waarbij invulling wordt gegeven

begint al in de jaren ’50 met het collectief promoten van

aan maatschappelijke ontwikkelingen (dierproeven en

cosmetica op beurzen en evenementen

alternatieven, verminderen van verpakkingsmateriaal van
cosmetica)

•	Hoog kennisniveau in de cosmetica-industrie. NCV-leden

Chemofobie

hebben gedegen kennis van de eisen die de wetgeving

van fluoride aan tandpasta, promoten van ‘verstandig

de Cosmeticaverordening)

zonnen’, ontwikkelen van effectieve zonbeschermings-

Kenmerkend voor de laatste jaren is het veranderde
sentiment ten opzichte van chemie. ‘Chemofobie’

•	Gezondheid en hygiëne (bijvoorbeeld het toevoegen

stelt aan het op de markt brengen van producten (zoals

producten)
•	Onafgebroken omzetgroei van de cosmetica-industrie in

wint aan populariteit. Alles wat ‘chemisch’ is vinden

de afgelopen 60 jaar. De NCV heeft dit mede gefaciliteerd

mensen eng en ongezond. Ze gaan op zoek naar

door het scheppen van een zo gunstig mogelijk onder-

professionals (website over veilig werken met kappers

alternatieven waardoor een markt van natuurlijke

nemersklimaat (bijvoorbeeld het afschaffen van accijns

producten, website voor schoonheidsspecialisten, ont-

producten opbloeit. Veel mensen zijn van de ‘zero

op alcohol voor cosmetica, geen KCA-logo op nagellak

wikkeling cosmeticapaspoort)

risk mentality’: zelfs het kleinste gezondheidsrisico

en nagellakremover en het voorkómen van een fluoride

wordt niet geaccepteerd.

verbod voor tandpasta)

•	Kwaliteitshandhaving- en bevordering werk (cosmetica)

•	Intensivering expertnetwerk: Samenwerking met
Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (2001) en
Nederlandse Aerosol Vereniging (2008)
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•	Maatschappelijke betrokkenheid (bijvoorbeeld Stich-

•	De NCV heeft niet alleen meer een gezicht in Nederland,

ting Look Good Feel Better die zich richt op de uiterlijke

maar in heel Europa. De NCV heeft diverse (bestuurlijke)

verzorging van mensen met kanker)

functies bekleed binnen Cosmetics Europe. Maar ook de

Blik op de toekomst

Nederlandse overheid brengt in samenspraak met de NCV
• Verantwoordelijkheid voor reclames: de NCV stelde de

leidende argumenten in, in de Europese vergaderingen.

	Reclamecode Cosmetische Producten op, die unaniem
werd aangenomen door de Stichting Reclame Code (SRC).

•	Bewustwording en innovaties onder meer op het gebied

De NCV verwacht in de komende 10 jaar een verdere

jong en gezond uit te blijven zien. Verzorgingsproducten

digitalisering. De informatie op etiketten zal digitaal be-

hebben daarin een sleutelrol.

Daarmee werd de code onderdeel van de Nederlandse

van duurzaamheid bij, ook de kleine, cosmeticafabrikanten

schikbaar zijn en nóg meer tailor-made. Extra voordeel:

Reclame Code en van toepassing op de gehele branche

zijn sterk toegenomen. Een duurzame bedrijfsvoering

de informatie is altijd en op elk moment bereikbaar voor de

De NCV verwacht dat de bijdrage van cosmetica aan ons

(2015)

is geen uitzondering meer. Een voorbeeld is het door

consument. Consumenten hebben tegen die tijd met een

welbevinden en zelfvertrouwen over 10 jaar nog verder

de leden van de NCV opgestelde Brancheplan Duurzaam

druk op de knop toegang tot de meer of minder uitgebreide

gegroeid zal zijn. Producten waarmee we verzorgd voor de

•	Meer bewustwording bij de consument over het belang

Verpakken 2019-2025 dat werd goedgekeurd en gepre-

productinformatie die zij wensen. Onder meer is dit nut-

dag komen, fris ruiken en onszelf uitdrukken zoals bij ons

van cosmetica; 71% van de Europeanen geeft aan dat

senteerd door het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken

tig wanneer consumenten bepaalde ingrediënten willen

past, maakt dat we ons krachtiger en zekerder voelen van

cosmetica hun kwaliteit van leven vergroot (Cosmetics

(KIDV). Door intensief kennis delen via de website steeds-

vermijden, bijvoorbeeld vanwege een allergie. Maar ook uit

onszelf en meer risico’s durven nemen.

Europe, 2019). Focus NCV kwam te liggen op de pijlers

duurzamer.nl blijven bedrijven elkaar inspireren.

pure interesse kunnen consumenten alles nalezen over hun

schoonheid/verzorging/welzijn/hygiëne. Onder meer
bereikte de NCV een zeer grote groep consumenten

favoriete producten.
•	Het continu delen van kennis over (cosmetica en) de

De cosmetica-industrie zal over 10 jaar veel hebben bereikt
op het gebied van duurzaamheid. De talloze industriebrede

met de boodschap dat veilig zonnen essentieel is voor

huid heeft geleid tot betere behandelingen en minder

Ook verwacht de NCV een toegenomen personalisering

én bedrijfsspecifieke initiatieven qua productie, transport,

(behoud van) de gezondheid

huidklachten. In 2019 organiseerde de NCV haar 20ste

van cosmeticaproducten. Dit houdt in dat producten nóg

formulering en verpakking zullen er samen voor zorgen dat

bijeenkomst Dermatologie en Cosmetica. De NCV biedt

zorgvuldiger op bijvoorbeeld huid- en haartype kunnen

de impact op het milieu verder wordt verkleind. Bij verduur-

patiënten al vele jaren de Allergiepas, die in 2019 gedigi-

worden afgestemd. Dankzij deze innovaties zullen cos-

zaming hoort ook het wereldwijde proefdierverbod waarvan

taliseerd is.

•	Marktaandeel cosmetica in Nederland groeide naar bijna
78 miljard euro (Bron: CBS); de cosmetica-industrie biedt

metische producten nog beter aansluiten bij de behoeften

de NCV verwacht dat het over 10 jaar eindelijk is ingevoerd,

direct en indirect werkgelegenheid aan meer dan 100.000

van de consument. Zo worden cosmetica persoonlijker en

dankzij inspanningen vanuit de cosmetica-industrie.

mensen (2016); in de cosmetica-industrie zijn bijna

persoonlijker, en kunnen we producten kiezen die op ieder

28.000 wetenschappers werkzaam (2016) en 2,35 miljard

moment in ons leven het beste bij ons passen.

euro werd gespendeerd aan R&D
Op het gebied van onze ‘positieve gezondheid’ zal
cosmetica in toenemende mate een betekenisvolle rol
hebben. Positieve gezondheid is een bredere manier om
naar gezondheid te kijken: fysiek, emotioneel en sociaal.
Een gezonde conditie op deze vlakken maakt je veerkrachtig
om uitdagingen in het leven aan te gaan en met ze om te
gaan. Dankzij de vergrijzing en stijgende levensverwachting
groeit de groep mensen die er veel voor over hebben om er
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‘Jeugd Uitgelicht’ - een uniek onderzoek
In 2019 liet de NCV een studie uitvoeren naar de ontwik-

van deze unieke studie ‘Jeugd Uitgelicht’. De resulta-

keling van het zelfvertrouwen van jongeren - met een

ten en conclusies zijn voor iedereen toegankelijk via

speciale focus op hygiëne, persoonlijke verzorging en

www.jeugduitgelicht.nl.

cosmetica. De NCV presenteerde in mei 2019 de resultaten

AANLEIDING

De ontwikkeling van eigenwaarde in deze turbulente

Ronald van Welie, Directeur NCV: ‘Voor ons was het

tijd is dan ook de focus van deze diepgaande

interessant om te leren wat jongeren beweegt en

representatieve psychologische studie onder adole-

hoe de verzorging van het uiterlijk de zelfperceptie

scenten en jongvolwassenen tussen de 14 en 21 jaar.

METHODE

RESULTATEN

beïnvloedt. We vonden het verrassend hoe belangrijk

Deze studie bouwt voort op een onderzoek onder

De kwantitatieve bevindingen uit het onderzoek zijn ver-

Eerst volgt een beschrijving van wat de onderzochte jonge-

cosmetica voor jongeren is om zich veiliger en meer

Duitse jongeren, dat de basis vormt voor de resultaten.

kregen via (productonafhankelijke) vragenlijsten. Voor het

ren ervaren in deze fase van hun leven, op zowel mentaal

op hun gemak te voelen.’’

kwantitatieve onderdeel van het onderzoek zijn meer dan

als fysiek niveau. Deze achtergrond is nodig om de resultaten

De NCV was niet alleen geïnteresseerd in de waarden

2.000 jongeren ondervraagd in een online panel; meer dan

van het onderzoek zorgvuldig te kunnen interpreteren.

Er zijn vele onderzoeken uitgevoerd naar de waarden,

van jongeren, maar ook in de onderliggende redenen:

1000 per land.

voorkeuren of het mediagebruik van adolescenten

waarom en hoe komen deze waarden tot stand?

en jongvolwassenen. Maar de daadwerkelijke over-

Daarnaast wilden we weten welke rol lichaam en

De kwalitatieve resultaten van het onderzoek zijn verkregen

De onderzochte jongeren ervaren op minstens drie niveaus

gang naar de volwassenheid blijft vaak onderbelicht.

uiterlijk spelen in de belevingswereld van deze doel-

via individuele diepte-interviews in Nederland (Amersfoort)

een verlies van controle: fysiek, in het gezin en sociaal. Er

Welke zorgen en ongemakken moeten jongeren

groep. Welke invloed heeft uiterlijke verzorging op

en Duitsland (Keulen, Hamburg, Dresden en München). In

is bijna geen kind dat niet minstens één uiteengevallen

doorstaan om een man of een vrouw te worden?

hun eigenwaarde? Kunnen cosmetica en schoonheids-

totaal namen 16 jongens en meisjes in Nederland en 56

gezin kent of er zelf deel van uitmaakt. Er zijn maar weinig

Hoe gaan jongeren om met de typische stemmings-

producten jonge mensen ondersteunen in deze fase

jongens en meisjes in Duitsland tussen 14 en 21 jaar deel

adolescenten die niet al op jonge leeftijd in de maatschappij

wisselingen die opkomen tijdens de puberteit of

van zelfontdekking?

aan het onderzoek.

zijn geconfronteerd met het woord “crisis”, of het nu gaat

De resultaten van dit onderzoek laten een onthullend

De studie werd uitgevoerd door het gerenommeerde Duitse

maar zelden voor dat jongeren zich niet enorm generen om

beeld zien van jongeren, met daarbij ook aspecten

onderzoeksbureau rheingold salon onder leiding van onder-

de lichamelijke veranderingen die ze doormaken en daarom

die ze meestal liever verborgen houden.

zoekster en psychologe Ines Imdahl.

veel moeite doen om deze veranderingen te “verbergen”.

1.	VERLIES VAN CONTROLE OP ALLE NIVEAUS

om de financiële of de vluchtelingencrisis. En het komt

als gevolg van hun ontluikende seksualiteit? Hoe
ontwikkelen zij een gevoel van eigenwaarde en
zelfvertrouwen over hoe anderen hen zien?
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Dit alles is vanuit psychologisch oogpunt nauw met elkaar

geld aan hun uiterlijk dan alle generaties voor hen. Het

omgeving leven. Zelfs als er op het eerste gezicht niets

meer bij de moeder. En over het algemeen is het voor 1/3

verweven en leidt tot een verlies van basisvertrouwen.

belangrijkste voor hen is om de controle terug te krijgen;

aan de hand lijkt, valt het masker al na een paar vragen

van de meisjes en 1/4 van de jongens moeilijk om tijd door

en het fysieke niveau is hiervoor de beste optie. Cosme-

af. Een groot deel van de 16- tot 21-jarigen in Nederland

te brengen met hun vader.

Het is voor alle respondenten belangrijk om hun problemen

tica zijn dus e
 xistentieel voor Nederlandse jongeren: 50%

groeit op in een vrij “kwetsbare gezinssituatie.” Ze

Jongeren die opgroeien in een intact gezin, zien hoe

te verbergen, niet de controle te verliezen en grip op zich-

gebruikt cosmetica om zich veiliger te voelen, zodat ze niet

hebben scheidingen meegemaakt, een patchworkgezin

gezinnen om hen heen uit elkaar vallen. Vrienden en klas

zelf te houden. In Nederland en in Duitsland willen jongeren

onaangenaam ruiken of slechts enkele puistjes hebben

met nieuwe partners of ouders, nieuwe broers en zussen

genoten worden opgevoed door alleenstaande moeders (of

conflicten liefst vermijden. Emotionele confrontaties zijn

(top 2 antwoorden), en 78% zegt dat cosmetica hun in het

en schoolwisselingen, verhuizingen, en niet zelden ook

vaders) of in (voortdurend van samenstelling wisselende)

moeilijk voor hen; ze willen gewoon “sociaal” (NL) of “leuk”

algemeen een veiliger gevoel geeft.

verwaarlozing. In tegenstelling tot de ervaring van vroe-

patchworkgezinnen. Als hun ouders ruzie maken, vragen

gere generaties, zijn de huidige gezinssituaties vanuit

ook kleine kinderen zich al af: “Gaan ze nu scheiden?”

het perspectief van de jongvolwassenen niet erg stabiel.

Scheidingen zijn inmiddels zo gewoon dat ze vanzelf

(NL, DU) zijn.
2. Maatschappelijk
1. Fysiek
	Net als alle generaties voor hen, kampen de jongeren

	Het gevoel van jongeren dat ze de controle verliezen

sprekend zijn geworden. Jongeren zien het als een on

wordt versterkt door de huidige maatschappelijke situatie

Dit is een factor die het gevoel van onzekerheid en verlies

beheersbaar deel van het leven en zijn er tegelijkertijd

van vandaag met puistjes, vet haar en onaangename

van de jongeren, bijvoorbeeld door de politieke situatie

van controle versterkt. Veel van de respondenten ervaren

bang voor.

lichaamsgeuren. Ze vinden al deze dingen walgelijk

rond immigratie, de financiële crisis en klimaatverande-

thuis extreme gezinssituaties. Veel meisjes en jongens

en gênant omdat het tekenen zijn van hormonale

ring.

geven aan dat ze zich thuis alleen, genegeerd en/of

veranderingen en hun ontluikende seksualiteit. Jongeren
verbergen het daarom zo goed als ze kunnen. De ervaren
“porno-generatie” (veel jongeren zijn al sinds de basis-

	 “Milieuproblemen en zo. Ik probeer er niet over na te

	“Mijn ouders hebben sinds vorig jaar constant ruzie.

emotioneel gekwetst voelen. Velen van hen missen vooral

Sinds juni is het echt heel erg geworden. We hebben ze

hun vader. In 31% van de gezinnen woont de vader niet

verteld dat we het heel naar vinden, maar dat hielp niet.”

denken omdat ik er te depressief van word.”

school bekend met pornografie) vindt hun eigen seksualiteit bijzonder gênant. Want gewoon knuffelen en hand
in hand lopen, de eerste zoen en de eerste verliefdheid

	“Een tekort aan appartementen, problemen met woonruimte, die zijn er; en daar moeten we mee dealen.”

vormen een groot contrast met wat op de diverse mediakanalen wordt getoond. Vooral de instabiliteit van de
puberteit, de hormonale stemmingswisselingen en de

	“Je kunt hier niks vinden, er zijn zoveel mensen uit al die
landen die er recht op hebben.”

lichamelijke veranderingen, die de meeste jongeren
“walgelijk” vinden, worden tegenwoordig als veront

	Het “onveilige” basisgevoel dat sommige jongeren hebben,

rustend ervaren. Dit alles ligt buiten de controle van

wordt ook beïnvloed door de generatie van hun ouders:

de jongere en vormt slechts een onderdeel van de

niets is zeker, alles is relatief, en gezinnen vallen steeds

onbeheersbare algehele structuur van het gezin en de

vaker uit elkaar.

maatschappij.
3. Binnen het gezin
Bijna alle jongeren willen het verlies van controle over

	De jongeren zijn na eerst terughoudend te zijn, open

hun lichaam onzichtbaar houden en zo verzorgd moge-

over hun moeilijke gezinssituatie. Slechts enkele jongens

lijk voor de dag komen. Ze besteden dan ook meer tijd en

en geen van de meisjes zegt dat ze in een beschermde
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Daarom zegt 50% dat ze teleurgesteld zijn en vooral

ouders niet kwalijk, ik geloof dat ze van me houden,

vertrouwen hebben in zichzelf.

maar alle stiefkinderen lijken soms belangrijker te zijn,

Ongeacht of hun gezinssituatie kwetsbaar of intact is,

omdat ze grote problemen hebben die ik niet heb, dus

hopen alle jongeren op een stabiel leven. 83% van de

dat accepteer ik dan maar.”

ondervraagde jongeren willen een stabiel leven en 79%
is vooral op zoek naar stabiliteit en veiligheid.

Sommige jongeren hebben een soort afspraak met hun
broers en zussen; ze rekenen op hen en voelen zich vrij

Met name de gegevens die uit het kwalitatieve deel van het

veilig zolang ze maar niet helemaal alleen zijn.

onderzoek kwamen, geven ons een beeld van hoe jongeren

Nederlandse jongeren kunnen en willen bijna alles accep-

omgaan met de veranderingen die horen bij hun leeftijd en

teren – dat is een grote, unieke kracht van de Nederlandse

situatie.

jeugd. Wederzijdse acceptatie is belangrijk. Of je nu een
eigenaardige, autistische vriend hebt, veganistisch bent, je

2. HOE KRIJG JE DE CONTROLE TERUG?

vader afwezig is of je haren op je benen hebt. 66% van de

Nederlandse jongeren hebben een aantal strategieën

jongeren wil zich aanpassen aan de verwachtingen van hun

ontwikkeld om de controle terug te krijgen. Controle over

omgeving. 53% wil niet negatief opvallen. Maar ze betalen

de eigen emoties, het lichaam en de hormonen.

een prijs voor hun conformisme.

1. Aanpassing
	In plaats van in opstand te komen, accepteren de meeste

2. Dromen opofferen voor stabiliteit
	Voor 78% van de jongeren is een normaal en veilig leven

Dat het reinigen van je lichaam belangrijk is, weten
we allemaal. Bovendien geeft het ons een fris,
verzorgd en ontspannen gevoel. Maar waarmee
wordt ons lichaam eigenlijk vervuild?
5. Oppervlaktevuil, zoals neerslag van uitlaatgassen
6. Make-up
7. De bovenste laag van dode huidcellen, soms in de
vorm van schilfers
8. Potentiële ziekmakers (bacteriën)
9. Zweet
10. Talg (huidvet)]

Je aan alles en iedereen aanpassen leidt over het algemeen

Vooral de jongens zeggen dat ze veel geld willen verdienen.

tot meer onverschilligheid. Of vanuit een psychologisch

Geld verdienen is van primair belang; het “hoe” is secundair.

Nederlandse jongeren deze omstandigheden en kwets-

hun grootste droom. Veel Nederlandse jongeren hebben

perspectief: tot een verlies van dromen en levensplannen.

Ook hier houden de meesten zich er niet mee bezig hoe ze

bare situaties, met als doel om de controle terug te

geen hoge eisen en verwachtingen voor de toekomst.

Op het eerste gezicht lijkt het ze niet te interesseren wat

willen dat hun leven er later uitziet. Veiligheid is voor hun

ze later worden; het belangrijkste is om sociaal te zijn, niet

topprioriteit. 60% van de jongens zegt dat ze bijna alles

op te vallen en de kost te verdienen.

zouden doen om geld te verdienen. “Ik wil alles voor elkaar

krijgen. Ze proberen zich niet al te veel zorgen te maken

	Velen dromen van een normaal en nogal gestructureerd

en doen alsof hun gezinssituatie goed is, zelfs als ze

leven. Daarbij offeren ze hun dromen op of ontwikkelen

geen contact hebben met hun ouders. Bovendien geven

ze niet eens een visie of dromen: “Iets wat je heel graag

ze hun ouders bijna nooit de schuld, alsof het hun plicht

doet? Heb je dat niet?” Antwoord: “Niet echt. Ik vind het

is om overal begrip voor te hebben. “Ik neem het mijn

fijn om geen dromen te hebben.”

hebben en een goede baan hebben voordat ik 30 ben. Ergens
3. Sociaal zijn versus veel geld verdienen
	De meeste meisjes uit het onderzoek hebben een vaag

een specialist in zijn. Het moet geld verdienen. Tussen de
2000 en 3000.”

plan in plaats van een echte passie voor iets. Over het
algemeen hopen ze dat ze later tevreden zullen zijn en
dat alles soepel zal blijven verlopen. En vooral: Ze willen

Meer weten over het onderzoek ‘Jeugd Uitgelicht’?
Zie www.jeugduitgelicht.nl

4. Cosmetica: optimalisatie van de buitenkant is existentieel
	In de ogen van de jongeren valt het verlies van controle

sociaal en leuk zijn. 62% van de meisjes ziet zichzelf

in de maatschappij en in het gezin buiten hun invloeds-

vooral als een sociaal persoon. “Ja, dat je gewoon een

sfeer, ook al passen ze zich aan waar en wanneer ze

sociaal leuk mens bent met wie mensen graag tijd be-

maar kunnen. Maar als het om hun eigen lichaam gaat,

steden. En die ook moeite in je steken om je te zien.”

proberen ze de controle terug te krijgen. Ze kunnen zich
ontdoen van walgelijke en smerige aspecten, nare geuren

22 | ZEKER DOOR COSMETICA -

- ZEKER DOOR COSMETICA | 23

en schilfers. Jongeren willen via de buitenkant weer

verlangen naar controle hebben als zij-zelf. Ouders die

controle krijgen over hun innerlijke leven; verzorging,

bijvoorbeeld de nagellak van hun dochters interpreteren

make-up, kapsels en haarstyling dragen daar allemaal

als een uitdrukking van oppervlakkigheid – en meisjes

een beetje aan bij. Dit zijn natuurlijk niet de enige

hebben tegenwoordig dozen vol nagellak – zouden er

mogelijkheden. Maar deze producten staan dichter bij

goed aan doen te begrijpen dat wat op het eerste gezicht

het lichaam dan bijvoorbeeld kleding en dus dichter bij

over uiterlijk lijkt te gaan, tegenwoordig echt een

wat jongeren bijzonder onaangenaam vinden. 85% van

existentieel probleem is. Als jongeren het hebben over

de meisjes en 71% van de jongens gebruiken cosmetica

wimpers, gel en naar de kapper gaan, onthullen ze diepere

om zich veiliger te voelen. 73% zegt dat uiterlijke verzor

problemen. Ze praten dan over hoe ze proberen hun

ging heel belangrijk is in hun leven. 56% gelooft dat je

innerlijke leven te ordenen en grip te krijgen op hun leven.

aan iemands uiterlijke verzorging kunt zien wat voor een

Zo ontwikkelen ze een deel van hun gevoel van eigen-

persoon het is. Aan de hand van hoe verzorgd iemand

waarde. Broze nagels, daarentegen, verontrusten jongeren

eruit ziet, bepalen zij of en in hoeverre anderen hetzelfde

en zijn een afspiegeling van hun innerlijke chaos.

De betekenis van cosmetica voor mensen met kanker

Uiterlijke verzorging geeft jongeren een
gevoel van zekerheid en eigenwaarde.

3. UITERLIJKE VERZORGING VOOR HET GEMAK

Producten zijn enerzijds belangrijk voor het terugwinnen

Uiterlijke verzorging is een centraal onderdeel van de

van controle en anderzijds voor het versterken van het

Nederlandse gemakscultuur. Het geeft jongeren een gevoel

gevoel van eigenwaarde. Daarnaast is het concrete dage-

van zekerheid en een groter gevoel van eigenwaarde. Ze

lijkse of wekelijkse gebruik van veel producten belangrijk

passen zich aan en neutraliseren hun uiterlijk. Ze beheersen

voor de persoonlijkheid. 71% van de jongens in de enquête

Cosmeticabedrijven brengen producten voor de

van cosmeticaproducten aan de stichting, zoals

hun gevoelens en hopen zo kwetsbare omstandigheden te

vindt haarstylingproducten belangrijk voor hun persoon-

persoonlijke verzorging op de markt die bijdragen

hydraterende crèmes, oogcrèmes, reinigingsproducten

verhelpen.

lijkheid, terwijl 68% van de meisjes lichaamsscheer

aan hygiëne, gezondheid en welzijn. Fabrikanten

voor het gezicht, oog make up en lip-producten.

zijn zich bewust van het belang van hun producten.

Heel belangrijk zijn ook de oogpotloden en wenkbrauw-

Het is dan ook niet verwonderlijk dat een relatief groot

Daarom steunen cosmeticafabrikanten aangesloten

potloden- en poeders.

deel van de jongeren dagelijks of meerdere keren per dag

bij de Nederlandse Cosmetica Vereniging, al vele

producten belangrijk vindt en 67% vindt dat mascara het
belangrijkste beautyproduct is.

cosmetica gebruikt. Jongeren steken veel meer tijd en

Het belangrijkste is om het effect van de producten onder

geld in uiterlijke verzorging dan vroeger.

controle te krijgen. De producten moeten aantoonbaar het

jaren de stichting Look Good Feel Better.

Niet alleen maken de NCV-leden de workshops

De cosmeticabedrijven zien de bijzondere toe-

mogelijk met producten, ook steunen zij de stichting

gevoegde waarde van hun producten voor mensen

logistiek (opslag en transport van producten) en

Als we kijken naar sekse specifiek gebruik, blijkt dat 69%

Ruim 80% van de jongeren zegt dat de geur van de produc-

met kanker. Zij leveren daarom een continue stroom

financieel. Alle leden dragen financieel bij via de

van de meisjes mascara gebruikt, en 62% gebruikt minstens

ten en hoe ze zich erbij voelen bijna net zo belangrijk is. De

contributie aan de vereniging. Sommige leden

1 à 2 per week make-up/foundation, ook al zeggen ze in

producten zelf moeten echter net zo visueel aantrekkelijk

storten daar bovenop nog (jaarlijks) een bedrag, of

de interviews dat ze deze producten niet erg belangrijk

zijn als de mensen die ze gebruiken: 65% vindt dat het

organiseren sponsoracties. Samen maken NCV-

vinden.

product er mooi uit moet zien en 56% vindt dat de verpak-

leden het werk van de stichting mogelijk.

beloofde effect opleveren: voor 86% is dat het belangrijkst.

king mooi moet zijn, als uitdrukking van de waarden van
jongeren.
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4. “EIGENWAARDE IN EEN FLESJE”?

versterken van het gevoel van eigenwaarde. Aan de ene

Voor jongeren zijn cosmetische producten een zelfge-

kant zijn er producten die, vooral op jongere leeftijd, helpen

kozen metgezel in de ontwikkeling van hun gevoel van

om alles wat gênant is te verbergen. Zoals deodorant,

eigenwaarde. Producten die ze helpen om te gaan met het

shampoo, haarstylingproducten en concealers voor acne.

ongrijpbare en oncontroleerbare zijn van groot belang voor

En dan zijn er nog producten die jongen of meisjes onder-

hun eigenwaarde. De diverse producten verschillen echter

steunen bij de ontwikkeling van een eigen imago: parfum,

in hun belang bij het tot stand brengen van controle en het

lippenstift, baardverzorging en gezichtsverzorging.

Zelfvertrouwen
en levenskwaliteit
kernbegrippen bij
gebruik cosmetica

versterken van zelfvertrouwen en kwaliteit van leven
dé redenen om cosmetica te kopen en te gebruiken.
Daarmee bevestigen deze producten hun functionele
belang in ons dagelijks leven en in ons economische
verkeer.
De prijs kwam eruit als eerste reden voor aankoop

In 2018 liet de NCV breed marktonderzoek doen

van een cosmeticaproduct; gevolgd door de werking

onder Nederlanders van 16-75 jaar. Dit gaf

van het product. Veiligheid voor de gezondheid en

een interessant beeld van de beleving en het

het merk komen op een gedeelde derde plek als

consumentengedrag bij aankoop en gebruik van

motief bij aankoop. Dit marktonderzoek is uitgevoerd

cosmetica. Voor ruim 2/3 van de consumenten en

door het Bureau Motivaction uit Amsterdam onder

voor meer dan 80% van de vrouwen zijn het

1047 personen.

5. ENKELE VOORBEELDEN

gebruiken, sindsdien gebruik ik het.” “Ik wil niet stinken.”

Deodorant om pesten tegen te gaan

“Het is heel gênant als je opvalt omdat je geen deodorant

Deodorant is voor jongeren een van de belangrijkste

gebruikt.”

producten als het gaat om het beschermen en ondersteunen van hun eigenwaarde. 84% van de jongeren

Haar op zijn plaats houden met haarstylingproducten

gebruikt dagelijks of meerdere keren per dag deodorant en

Haarverzorging speelt een belangrijke rol voor alle geïn-

89% vindt deodorant heel belangrijk voor het versterken

terviewde jongeren, maar vooral voor jongens en jonge

van hun eigenwaarde en persoonlijkheid. Als de puberteit

mannen. 58% gebruikt dagelijks of meermaals per dag

begint, krijgen jongen het letterlijk “heet”. Opvliegers

haarverzorgingsproducten. Jongeren besteden veel aan-

komen in alle mogelijke situaties voor. De geur van zweet,

dacht aan hun kapsel. Gestyled haar wordt beschouwd als

veroorzaakt door feromonen, wordt als verontrustend en

perfectie en laat zien dat je een goede en nette indruk wilt

gênant ervaren; een nieuwe, tot dan toe onbekende geur.

maken. Onverzorgd haar is een uitdrukking van onstabiele,

Jongeren die geen deodorant gebruiken, worden afgewezen

fragiele omstandigheden en oncontroleerbare seksualiteit.

of zelfs gepest.

Bovendien zijn haarstylingproducten voor jonge mannen
van bijzonder belang: ze wekken de indruk dat alles op zijn

Achter dit alles gaat een heel ander verhaal schuil.

plaats zit en stabiel is, ook wanneer ze hun eerste stappen

Deodorant wordt gebruikt om de opkomende seksualiteit

als man zetten: “Ik heb liever een verzorgd iemand naast

te verhullen. En dit deel van het verhaal houden ze ook

me staan dan een idioot die net uit bed is gekropen met

vaak verborgen voor hun ouders. Jongeren gebruiken

vet haar.” 50% vindt dat ze hun persoonlijkheid kunnen

thuis meestal geen deodorant, maar vaak wel op zodra

versterken met behulp van haarstylingproducten.

ze van huis zijn. “Mijn moeder vroeg me om deodorant te
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Conclusie
Lichaams- en schoonheidsverzorging spelen een centrale

tijdens de puberteit. Jongeren maken bewust en zelf

rol in het leven van de hedendaagse adolescenten en jong-

bewust gebruik van cosmetica en beautyproducten om de

volwassenen. In een tijd waarin ze te maken hebben met

gewenste effecten te bereiken, vaak als onderdeel van een

onzekerheden en verlies van controle, is een aantrekkelijk

dagelijkse routine.

Zelfvertrouwen - geloven in jezelf, vertrouwen
hebben in je eigen kunnen - is een essentieel
onderdeel van ons gevoel van welzijn.

en net uiterlijk een belangrijke ondersteuning bij de overgang naar volwassenheid. Het gevoel er goed uit te zien

Nederlandse jongeren zijn zeer goed in staat om zich aan

versterkt jongeren in hun contacten met leeftijdsgenoten

te passen aan schoonheidsidealen, levensfasen en gezins-

en in andere sociale contacten. Het geeft ze een positieve

situaties. Ze zijn over het algemeen op zoek naar een

waardeoriëntatie in een buitenwereld die steeds ondoor-

stabiel en veilig leven. Cosmetica zijn een kleine on-

zichtiger wordt en biedt bescherming tegen gevoelens van

dersteuning in de hele context waarin ze gevoelens van

onzekerheid die het gevolg zijn van fysieke veranderingen

onveiligheid, verlies van controle en instabiliteit ervaren.

DE MEESTE JONGEREN STREVEN NAAR STABILITEIT EN VEILIGHEID

PERSOONLIJKE VERZORGINGSPRODUCTEN DRAGEN BIJ AAN HUN

Opmerkelijk is dat een groot deel van de ondervraagde

GEVOEL VAN CONTROLE

jongeren zich thuis niet beschermd voelt en geen stabiele

Meer dan driekwart van de jongeren investeert veel energie

gezinsomgeving kent. Een gedragseffect daarvan is dat

in hun uiterlijk om zich veiliger te voelen. Onderzoekster

jongeren zich aanpassen aan de situatie(s), nonchalanter

Ines Imdahl: ‘’Geen enkele generatie heeft ooit zo hard aan

worden, minder ambitie tonen en eigenlijk gebrek hebben

de uiterlijke verschijning gewerkt als deze. Een verzorgd

aan visie en toekomstoriëntatie. Dat komt sterk tot uit-

en aantrekkelijk uiterlijk creëren, is een van de weinige

drukking in antwoorden zoals “laat ik maar gewoon doen”,

mogelijkheden van jonge mensen om een gevoel van steun

”ik hoef niet op te vallen, ”ik wil gewoon een baan, een nor-

en controle in hun leven te ontwikkelen.”

maal leven”. Maar liefst 79% van de ondervraagde jongeren

‘Cosmetica biedt houvast. In een wereld waar de
jeugd weinig controle voelt, willen jongeren deze
toch pakken waar mogelijk.’
INES IMDAHL, PSYCHOLOGE BIJ ONDERZOEKSBUREAU RHEINGOLD SALON

wil vooral stabiliteit en veiligheid. Zij hebben weinig passie

Vet haar, een zweetlucht en puistjes beschouwen jongeren

en dromen.

als meest beschamend en geeft hen een gevoel van controle-

85% gebruikt cosmetica om zich veiliger te voelen.
64% gebruikt cosmetica om negatieve aandacht te voorkomen.
53% wil zich een ‘jonge vrouw’ of ‘jonge man’ voelen.
Bron: Consumer Insights 2017, Cosmetics Europe
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Persberichten verzameld

verlies. Jongeren halen zekerheid uit het gebruik van
cosmetica, die bovengenoemde verschijnselen helpen
verhullen.

De conclusies van de studie ‘Jeugd Uitgelicht’
in het kort:

Uit de studie komt ook sterk naar voren de behoefte aan
comfort en gemak. Je niet druk maken en niet willen opvallen.
Ergens lijkt het een typisch Nederlandse mentaliteit, samen
te vatten in het woorden “eenvoudig” en “functioneel”.
Dat komt duidelijk tot uitdrukking in hun houding ten opzichte van persoonlijke verzorgingsproducten. Die moeten

•	Aanpassen is de nieuwe rebellie:
Nederlandse jongeren zijn geneigd zich aan te
passen aan hun (onevenwichtige) omgeving
•	Dromen opofferen voor stabiliteit: de meeste

stabiliteit en

gemakkelijk en functioneel zijn. Jongeren willen graag dat

jongeren streven vooral naar

anderen hen aardig vinden en dat ze vrienden worden,

veiligheid (dat is hun ‘droom’)

persoonlijke verzorging biedt ze hierbij meer zekerheid. Ze
moeten bijdragen aan de persoonlijke balans en controle.
Het is dan ook niet onlogisch dat de drie meest gebruikte
producten worden gevormd door de basis van dagelijkse
verzorging, namelijk tandpasta, deodorant en shampoo.
UITERLIJK ALS AFSPIEGELING VAN DE PERSOONLIJKHEID

•	Cosmetica: optimalisatie van de buitenkant
is existentieel: Jongeren streven naar een

verzorgd en neutraal/onopvallend
uiterlijk om zich veiliger te voelen
•	Cosmetica helpt jongeren om het

gevoel

persoonlijkheid kunt af leiden. Voor hen is het uiterlijk goed

van controle terug te krijgen en
ondersteunt de ontwikkeling van
het zelfvertrouwen (78% zegt dat

verzorgen zo belangrijk, dat het niet alleen uitdrukking

cosmetica hun in het algemeen een veiliger

Jongeren beoordelen hun leeftijdsgenoten op hun uiterlijke
verschijning: 56% gelooft dat je aan iemands uiterlijk zijn

geeft van hun eigen waarden en zelfvertrouwen, maar ook
kunnen ze eruit afleiden of een ander dezelfde waarden
met hen deelt.

ONDERZOEK WIJST UIT: NOOIT ZONDER... DEODORANT

Dit is één van de uitkomsten van de, in

Jongeren willen niet zonder hun smartphone, maar óók niet

opdracht van de NCV uitgevoerde,

zonder deodorant. Aan het begin van de puberteit ervaren

studie onder jongeren in de leeftijd

zij het anders ruiken van hun eigen lichaam, als gevolg van

van 14-21 jaar (de zogenaamde

hormonen, als ongemakkelijk of zelfs walgelijk en het-

Generatie Z).

zelfde geldt voor de geur van anderen. Zij doen, vooral uit
schaamte, alles om onaangenaam ruiken te voorkomen.

Ook dit komt uit het onderzoek:

De meeste jongeren verlaten daarom niet het huis zonder

jongeren willen goed verzorgd zijn,

deodorant. In sport- en schooltassen zit altijd een deo

omdat ze daarmee controle terugkrijgen en zich zekerder

dorant. Deze helpt hen om controle te houden over hun

voelen. Daarom kiezen zij voor producten zoals tandpasta,

lichaamsgeur; wat met name in de puberteit heel belangrijk

shampoo, doucheproducten én deodorant.

is en hen zelfvertrouwen geeft in de omgang met anderen.

Wat bereiken ze concreet met het gebruik van deodorant:

Van de jongeren gebruikt 84% deodorant eenmaal of meer-

• door fris te ruiken vallen ze niet (in negatieve zin) op

dere keren per dag.

• ze voelen zich zekerder, krijgen zelfvertrouwen
• ze voelen zich mannelijker vs. vrouwelijker
• ze voelen zich aantrekkelijker
• ze horen er meer ‘bij’.

gevoel geeft)
•	Het dagelijkse of wekelijkse gebruik van
cosmeticaproducten is belangrijk voor

persoonlijkheid

WELKE COSMETICA NEMEN JONGEREN MEE NAAR EEN
ONBEWOOND EILAND?

controle: zowel op lichamelijk, sociaal

rheingold salon 1036 jongeren van 14-21 jaar via een online
vragenlijst. Het kwalitatieve deel bestond uit groepsinter-

In 2019 liet de NCV een omvangrijke studie uitvoeren naar

verzorging herwinnen jongeren

views met 16 jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. In

de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van jongeren en de

zelfvertrouwen; het geeft ze het

2016 voerde rheingold salon dezelfde studie uit in Duits-

rol van persoonlijke verzorging daarbij.

gevoel meer controle te hebben.

land; de resultaten van de Nederlandse studie werden

Jongeren (14-21 jaar) ervaren naast stemmingswisselingen

Om inzicht te krijgen in de meest

hiermee vergeleken.

en de ontluikende seksualiteit, vaak ook een verlies aan

belangrijke cosmeticaproducten voor

Voor het kwantitatieve deel van de studie onderzocht
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Met name het maskeren van

producten op een onbewoond eiland:

ZWEETLUCHT, PUISTJES EN VET HAAR: HOE PAKT EEN
PUBER DE CONTROLE TERUG?

• door fris te ruiken vallen ze niet (in negatieve zin) op

Door een veranderde hormoonhuishouding krijgen jon-

verraden en een teken zijn van de

conclusies van het jeugdonderzoek: jongeren willen goed

• ze voelen zich mannelijker vs. vrouwelijker

geren in de puberteit te maken met een sterkere zweet-

ontluikende seksualiteit, is voor

verzorgd zijn, omdat ze daarmee controle terugkrijgen en

• ze voelen zich aantrekkelijker

geur, puistjes en vet haar. Zeker op de puberleeftijd is de

hen belangrijk. Door fris te ruiken,

zich zekerder voelen. Daarom kiezen zij voor reinigende en

• ze horen er meer ‘bij’

schaamte voor deze lichamelijke veranderingen vaak groot.

een verzorgde huid en goed zittend

Jongeren ervaren de vele veranderingen, op zowel mentaal

haar vallen ze niet op. De helft van de

De NCV adviseert jongeren overigens, om ook antizonne-

als fysiek vlak, als een verlies van controle. Ze willen niets

jongeren tussen 14-21 jaar gebruikt cosmetica om zich

brandcrème mee te nemen!

liever dan de controle terugkrijgen om zich zekerder en

veiliger te voelen – minder te ruiken en tegen puistjes.

veiliger te voelen.

Liefst 78% van de meer dan 2000 jongeren uit het onder-

jongeren, stelden de onderzoekers hen de vraag: als je 3

Wat bereiken ze concreet met het gebruik van deze

producten zou mogen meenemen naar een onbewoond eiland, welke zouden dat zijn? De antwoorden bevestigden de

verzorgende producten zoals tandpasta, shampoo, deodorant en doucheproducten.

lichaamsgeuren die de puberteit

zoek geeft aan zich daadwerkelijk veiliger te voelen dankzij
PRODUCTEN VOOR OP EEN ONBEWOOND EILAND IN VOLGORDE VAN BELANGRIJKHEID

jongens

WELKE PRODUCTEN ZOU JIJ MEENEMEN NAAR EEN ONBEWOOND EILAND? 2 ANTWOORDEN MOGELIJK

meisjes

Naast heel veel andere factoren, blijkt cosmetica zeer sterk

het gebruik van cosmetica. Een andere motivatie voor hen

bij te kunnen dragen aan het terugwinnen van dit zelfver-

om cosmeticaproducten te gebruiken, is om zich meer

trouwen bij jongeren. Dat bevestigt een onderzoek van het

‘man’ of ‘vrouw’ te voelen.

Duitse onderzoeksbureau rheingold salon in opdracht van
Tandpasta

de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

Shampoo
Deodorant
Doucheproducten
Gezichtscrème

Cosmetica zijn van onschatbare waarde
voor het zelfvertrouwen van jongeren.

Bodylotion
Parfum
Haarstylingproducten
Acneverzorging
Peeling
0%
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Zeker door Cosmetica
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De impact van persoonlijke verzorging op ons zelfvertrouwen
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Zeker in de Zon

Zeker in Cosmetica

TEKST
Lilian Vereijken-van Embden
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Waterigeweg 31
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+31 (0)30 604 94 80

Marjolein van Oostrum (NCV), Lonneke Jongmans (NCV),
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Zeker in de Zon

Waterigeweg
31
Cosmetica-ingrediënten, INCI-namen en hun
functies

100 vragen en antwoorden over zon en anti-zonnebrandproducten

Postbus 914
3700 AX Zeist

3703 CM Zeist
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Ronald van Welie (NCV), Birgit Huber (IKW) en rheingold salon

VORMGEVING EN DRUKWERK
Vandenberg, Maarn

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen.
De NCV kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten
en/of onvolledigheden met betrekking tot de inhoud. Met suggesties of
onvolkomenheden kunt u contact opnemen met de NCV.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
2020 Nederlandse Cosmetica Vereniging, Zeist
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