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MARKETEERS AAN 
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DUURZAAM 
MERKVERTROUWEN 
IS DE SLEUTEL NAAR 
DE TOEKOMST

De ontwikkelingen op het gebied van merkmanagement 
volgen elkaar in rap tempo op. Daar waar we vroeger als 
marketeers simpelweg onze boodschap uitzonden naar 
onze doelgroep, wordt het passieve imago van een consu-
ment nu onderschat. Consumenten zijn kritischer dan ooit, 
goed geïnformeerd en maken bewust keuzes. Ze wapenen 
zich met adblockers tegen ongewenste boodschappen en 
kijken op hun smartphone tijdens reclame blokken. De 
grote vraag is nu hoe we consumenten bereiken met onze 
boodschap? Hoe blijf je als merk relevant en overtuig je 
consumenten van jouw toegevoegde waarde? Kortom: hoe 
maak je jouw merk klaar voor de toekomst? 
 In onze visie is duurzaam merkvertrouwen de basis 
van een toekomstbestendig merk. In dit whitepaper bie-
den we marketeers handvatten om aan merkvertrouwen te  
bouwen en bieden we inzicht in hoe je dit samen doet met 
merkambassadeurs. 
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Consumenten worden marketeers
 Veel marketeers zijn bekend met de 4 P’s van McCarthy, wat 
in de jaren zestig de basis vormde het vak. Prijs, product, 
plaats en promotie bepaalden of een consument tot aankoop 
over zou gaan. Jaren later werd er meer aandacht besteed aan 
merkidentiteit: de marketeer was succesvol wanneer er een 
consistent en algemeen merkbeeld was gecreëerd. Het belang 
van een merkbeeld ontwikkelde zich verder en merken kregen 
een persoonlijkheid. Consumenten kozen voor een merk om-
dat zij zich met het merk konden identificeren en drukten hun 
eigen persoonlijkheid ermee uit.
 De intrede van smartphones en social media veranderde 
veel in het merkmanagement. Consumenten konden nu een-
voudiger en sneller dan ooit informatie en merkervaringen 
met elkaar delen. Er ontstonden merkcommunities waarin 
consumenten merken met elkaar bespreken, waarderen en 
ervaringen uitwisselen.( 1 )  Merken gingen deel uitmaken van 
de identiteit van consumenten.

Relevantie
Op het gebied van media inzet zien we dezelfde verschuiving 
van merk naar consument. De effectiviteit van traditionele 
campagnes loopt terug, de inzet van paid media biedt steeds 
minder garantie voor bereik en aandacht.( 2 )

 Omdat het mediagebruik van consumenten is veran-
derd, kiezen marketeers vaker voor een cross mediale stra-
tegie en proberen aandacht en bereik te vergroten via earned  
media. Activiteiten, evenementen, seeding en virale marketing  
stimuleren de communicatie rondom merken. Relevantie 
wordt de sleutel, consumenten geven alleen de gewenste aan-
dacht aan merken wanneer deze relevant worden bevonden. 

‘People don’t read ads.  
They read what 
interests them, and 
sometimes it is an ad.’

H O W A R D  G O S S A G E 
‘ S A N  F R A N C I S C O  A D M A N ’ 
( 1 9 7 5 )
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Couch potato wordt potentieel superpromoter 
Consumenten zijn niet meer de couch potatoes, de passieve 
ontvangers van marketing. Ze zijn goed geïnformeerd,  
kritisch en verbonden met elkaar. Consumenten hebben een 
actievere rol ingenomen, praten met elkaar over merken en 
producten en laten meer betrokkenheid zien. Merkengagement 
zien we terug in online reviews, bloggen, aanbevelingen en 
word-of-mouth. 
 In de Global Trust in Advertising ( 3 )  studie onderstreept 
Nielsen het belang van aanbevelingen door vrienden en  
familie. Meer dan 80 procent van de consumenten ver-
trouwt het meest op aanbevelingen door vrienden en familie. 
Wat drijft mensen om over merken en producten te praten? 
Jonah Berger ( 4 ) , marketing professor aan de University of 
Pennsylvania, heeft de afgelopen 15 jaar studie gedaan naar 
waarom en wanneer producten aanslaan en de moeite waard 



zijn om over te praten. In zijn internationale bestseller  
Contagious: Why Things Catch On, stelt hij dat er 6 psycho-
logische drijfveren zijn die mensen aanzetten om over pro-
ducten te praten. Achtereenvolgens zijn dat Social Currency, 
Triggers, Emotion, Public, Practical Value en Storytelling 
(S.T.E.P.P.S.). We lichten ze hieronder toe.

S O C I A L  C U R R E N C Y  is de eerste drijfveer: we pra-
ten sneller over producten wanneer we er zelf beter 
door lijken of waarmee we goed voor de dag komen.
We herinneren ons producten beter door middel van 
T R I G G E R S ; denk aan 4 uur Cup-a-Soup en de eerste 
missie naar Mars die de verkoop van de Mars repen 
deed stijgen. 
When we care, we share: we praten sneller over produc-
ten die een E M O T I E  oproepen. 
We kopiëren graag het gedrag van anderen in onze om-
geving. We praten sneller over producten die zichtbaar 
zijn ( P U B L I C ) . Hebben mensen in je omgeving de 
nieuwste smartphone? Dikke kans dat jij weer met ande-
ren over die smartphone praat.
Ook helpen we anderen graag op weg door informatie te 
delen die praktische waarde bevat ( P R A C T I C A L  V A -

L U E ) : zo attenderen we elkaar bijvoorbeeld graag op 
relevante kortingen en het nut van een bepaald product.
Ten slotte stelt Berger dat een product the talk of the 
town wordt wanneer het een sterk en goed verhaal 
heeft ( S T O R Y T E L L I N G ) .

Mensen praten over producten met gelijkgestemden, met 
mensen van wie ze weten dat zij ook geïnteresseerd zijn 
in het product. Dat betekent dat zij zélf de boodschap van 
producten overbrengen. Daarmee neemt de consument een 
hele andere positie in ten opzichte van merken zelf, name-
lijk die van de superpromoter. 
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OP AVONTUUR MET HEINEKEN

Heineken herkent de behoefte van het publiek 
aan spontaniteit en avontuur. Het merk vervult 
deze behoefte met de Heineken Departure  
Roulette, waarbij reizigers op het vliegveld  
worden uitgedaagd om hun vliegticket in te 
ruilen voor een ticket naar een onbekende 
stemming. 

Deze shared experience gaat over het  
verlangen naar avontuur én over de  
positionering van het merk Heineken.



Merken luisteren steeds meer naar wat consumenten nieuw 
of anders willen. Dit begint met het on- en offline delen 
van merk gerelateerde informatie, een cruciaal punt in het 
bouwen van merken. Edelman concludeert dat het delen van 
merkinformatie door merken, verband houdt met de intentie 
van de gebruiker om producten te proberen, te kopen en aan 
te bevelen aan anderen. In het internationale Brandshare 
onderzoek in 8 landen, stelt Edelman dat er Six Dimensions 
of Sharing ( 5 )  zijn. Deze 6 dimensies geven merken inspiratie 
hoe zij informatie met gebruikers kunnen delen. We lichten 
ze kort toe. 

S H A R E D  D I A L O G U E  
breng een betekenisvolle conversatie op gang

Mensen zijn vaak bereid suggesties en verbeteringen aan te 
reiken. Merken doen er goed aan hierop te reageren en er ook 
naar te handelen. Echter, het merendeel van de consumen-
ten ervaart in de praktijk nog geen dialoog met merken.
 

S H A R E D  E X P E R I E N C E

maak iedere beleving speciaal

Gebruikers willen graag dingen samen beleven, een bele-
ving die verder gaat dan alleen het ervaren van het product. 
Denk bijvoorbeeld aan evenementen en activiteiten.  
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3 S H A R E D  G O A L S 
bied een luisterend oor

Bied een luisterend oor voor de behoeften van consumenten 
en help hen hun doelen te bereiken. Een voorbeeld is een ge-
richt advies voor een financiële dienst.

S H A R E D  V A L U E S

draag uit waar je voor staat

Gebruikers belonen merken die openlijk hun waarden met 
hen delen. Dat betekent transparantie over de organisatie, 
productie en afkomst van producten. Ook het maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen hoort daarbij.

S H A R E D  P R O D U C T

betrek gebruikers in het productieproces

Gebruikers willen graag betrokken worden bij het merk en 
meedenken met de ontwikkeling van producten. De bereid-
heid om gebruikers toe te laten biedt kansen, omdat gebrui-
kers aangeven het product dan wél te willen aanschaffen of 
gebruiken.

S H A R E D  H I S T O R Y

onthoud waar je vandaan komt

Het delen van de geschiedenis van een merk is een sterke 
voorspeller of mensen een merk aanbevelen of kopen. De 
historie van een merk bepaalt soms ook voor een belangrijk 
deel de beeldvorming van een merk.

Edelman stelt ten slotte dat marketeers van een lineair push 
model naar een model moeten gaan waar zij samenwerken 
met gebruikers. Een model, waarin de behoeften en interes-
ses van consumenten centraal staan én de mogelijkheid om 
merkinformatie met elkaar te delen. 
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S H A R E D
V A L U E S

S H A R E D
P R O D U C T

S H A R E D
H I S T O R Y

NICE
TO KNOW

S H A R E D 
D I A L O G U E

S H A R E D
G O A L S

S H A R E D
E X P E R I E N C E



CO
NSUM

ER

1

LIVING THE BRAND
Een merk is wat het zelf zegt te zijn, plus 
wat het doet en levert. Een sterk merk is 

woorden én daden.

2
LAAT LOS & BETREK 

CONSUMENTEN
Neem consumenten serieus en betrek 

hen actief bij het merk. Kom uit de ivoren 
toren en maak gebruik van het creatieve 

potentieel van consumenten.

3
BEHEREN IN PLAATS 

VAN BEHEERSEN
Alle stakeholders spelen een belangrijke 

rol in de totstandkoming van merken. 
Dit besef maakt merkmanagement niet  
eenvoudig of praktisch, wel realistisch.

BRAND

Consumenten worden ook marketeers
De verschuiving van zendergerichte marketing naar com-
munities, de afname van de effectiviteit van paid media 
en de consument als superpromoter: belangrijke factoren 
om rekening te mee houden wanneer je als merk relevant 
wil blijven. Merkmanagement is geen eenrichtingsverkeer 
meer, wat door sommigen wordt ervaren als een gevoel van 
‘verlies van controle’. Marketeers zijn ‘slechts’ beheerders 
geworden van een merk, het merk zelf wordt door marke-
teers en consumenten samen opgebouwd. 
 Dr. Daan Muntinga, universitair docent marketing-
communicatie aan de Universiteit van Amsterdam, onder-
scheidt tien uitgangspunten voor een  ‘merkmanagement 
van morgen’. We lichten er hier drie uit. ( 6 )
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MERK +  
CONSUMENT = 
DE TOEKOMST

Hoe zorgen we voor een aanpak in merkmanagement waarin marketeers merken  
beheren en samen met consumenten bouwen aan het merk? We introduceren de Build 
Bridge Bond-methodiek van Erik Schoppen als basis voor het merkmanagement van 
morgen, waarin het creëren van merkvertrouwen centraal staat. 
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( F I G .  1 ) 
Build Bridge Bond merkmodaliteiten

Duurzame merken zijn klaar voor de toekomst
Duurzaamheid gaat niet alleen over de winnaar worden en 
blijven binnen een bepaalde merkcategorie, maar ook over 
het bouwen van betekenisvolle merken die op de lange ter-
mijn maatschappelijk relevant zijn. Het ultieme doel is om je 
te positioneren als vertrouwenspartner en om toegevoegde 
waarde te creëren met betekenisvolle en duurzaam renda-
bele merken. Een functionele en emotionele vertrouwens-
band tussen merk en gebruikers leidt tot duurzaam merk-
vertrouwen, verhoogt de merkreputatie en versterkt de 
basis van vertrouwen (Schoppen, 2015). 

Wilt u meer weten over de 
Build Bridge Bond-methodiek? Kijk dan op 
www.buildbridgebond.nl. 

Deze zomer verschijnt Erik Schoppen zijn 
boek Build Bridge Bond – Toekomstbestendig 
merkvertrouwen bouwen.
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BELANG, BELOFTE & BELEVING NIKE

Op de website van Nike zien we dat Nike haar 
belofte uitlegt door de focus te leggen op de 
instrumentele productvoordelen. De nadruk ligt 
op kwaliteit, robuustheid, betrouwbaarheid en 
draag- en sportgemak. Nike helpt haar klanten 
ook een keuze te maken uit het uitgebreide 
aanbod van producten. 
 Met de ‘Find Your Greatness’  campagne 
speelt Nike in op de emotionele gebruikserva-
ring. Nike biedt een beleving aan zonder daarbij 
een product in beeld te brengen en probeert 
daarmee een gevoel van herkenning, beleving 
en verbondenheid op te roepen. Op de  
corporate website wordt de achtergrond van het 
merk Nike verteld, onder andere in de vorm van 
de kernwaarden, doelen en missie. Hier zien we 
het belang, het bestaansrecht van Nike. 
 De drie componenten belofte, beleving en 
belang laten de gebruiker het verhaal en de 
passie zien van Nike. Ze vormen de tools voor 
een gebruiker om enthousiast en met passie over 
het merk te vertellen. 

Samen bouwen aan merkvertrouwen
Hoe bouw je, samen met consumenten, aan een merk dat  
betekenisvol is door duurzaam merkvertrouwen én maat-
schappelijk relevant is op lange termijn? Om antwoord te 
kunnen geven op de vraag, introduceren we de Build Bridge 
Bond-methodiek voor duurzaam merkleiderschap, ont-
wikkeld door Drs. H.S. (Erik) Schoppen, verbonden aan de  
Rijksuniversiteit Groningen. Merkidentiteit, de actieve super-
promoters, gebruikerservaringen en merkambassadeurs wor-
den in de Bridge Build Bond-methodiek bij elkaar gebracht. 
 Onderdeel van de Build Bridge Bond-methodiek zijn 
de merkmodaliteiten purpose (belang), promise (belofte) en  
partaking (beleving). We lopen het model stap voor stap 
door.

Belang, belofte & beleving
Wanneer je een keuze wil maken voor een merk, zoek je naar 
informatie die op dat moment past bij jouw behoeften. Wat 
belooft een merk voor toegevoegde waarde te hebben voor 
jou? En hoe wordt de beleving van het product aangeboden? 
Een helder belang vanuit een merk en een relevante belofte 
over het product worden door de gebruiker afgewogen. Een 
gebruiker kan ook al hebben ‘geproefd’ aan de beleving van 
het product, doordat anderen de gebruiker over hun beleving 
hebben verteld. Wanneer de beleving goed is en het merk 
voor de gebruiker de belofte nakomt, ontstaat er een binding 
tussen merk en gebruiker. In het merkmodaliteiten-model 
zijn de belofte, het belang en de beleving als merkmodalitei-
ten opgenomen. 
 
B E L A N G  (purpose)
In de merkmodaliteit ‘belang’ laat het merk zien waar het 
voor staat en waarom zij de dingen doen zoals ze doen.  
Mensen percipiëren merken als een persoonlijkheid met een 
eigen identiteit. Het ‘belang’ is een gecontroleerde omge-
ving waarbinnen marketeers de merkpersonaliteit neerzet-
ten, die bepalend is voor het merkimago.

B E L O F T E  (promise)
In de ‘belofte’ wordt de toegevoegde waarde van het pro-
duct omschreven. Wat zijn de functionele voordelen van 
het product en welke ingrediënten worden gebruikt? Hoe 
positioneert het merk zich met dit product in de markt? 

B E L E V I N G  (partaking)
Ten slotte zijn ook de gebruikers van het product opgenomen 
in de Build Bridge Bond-methodiek in de modaliteit ‘bele-
ving’. Deze modaliteit is voor merken een ongecontroleerde 
omgeving. 

De gebruiker bepaalt hier zelf hoe het merk wordt gebruikt, 
of en hoe hij/zij positief dan wel negatief over commu-
niceert. Net als belang is de beleving is bepalend voor het  
merkimago.

( 7 )
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B E L O F T E B E L E V I N G

B E L A N G

promise partaking

purpose

B R I D G E
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BUILD
BRIDGE & 

BOND

3 B’s verbonden — De modaliteiten belang, belofte en beleving staan in de Build 
Bridge Bond-methodiek in verbinding met elkaar. We starten bij de merkmodaliteit 
‘belang’ en gaan via ‘belofte’ naar de ‘beleving’. We doorlopen daarmee de fasen 
vanaf de merkpersoonlijkheid en merkbouw (Build), naar de overbrugging middels 
touchpoints naar gebruikers (Bridge), naar het opbouwen van duurzaam vertrouwen 
tussen merk en gebruikers (Bond). 

Bouwen aan het merk: B U I L D
In de Build-fase ligt de focus op de merkpersoonlijkheid en 
de belofte die het merk doet. De Build-fase is het moment 
voor merken om hun propositie en identiteit te laten zien 
(brand management). Wie ben je? Waar sta je voor en waar-
om doe je de dingen zoals je doet? Wat voor toegevoegde 
waarde beloof je met jouw product? Doel is om een herken-
bare en betekenisvolle waardepropositie te ontwikkelen, 
gebaseerd op de duurzame lange termijn doelstellingen van 
het merk.

Verbinding leggen met gebruikers: B R I D G E
De Bridge-fase is de transitie vanuit ‘belofte’ naar de ‘be-
leving’. Het doel in deze fase is om potentiele gebruikers te 

overtuigen dat je de gedane belofte waar zal maken. Daar-
voor moet je de mentale vertrouwenskloof tussen merk en 
gebruiker overbruggen. De focus in deze fase ligt dan ook 
op betekenisvolle merkbeleving en het managen van de 
interactie tussen merk en gebruikers op de touchpoints. 

Duurzaam vertrouwen tussen merk en gebruikers: 
B O N D
De transitiefase tussen ‘beleving’ en ‘belang’ is de fase 
waarin een verbinding ontstaat tussen gebruikers en 
merken. Deze verbinding begint met geloofwaardige be-
trokkenheid vanuit het merk bij de gebruikers, door samen 
te werken aan verbetering. De Bond fase berust op merk-
beleving en merkloyaliteit (vertrouwen). Wanneer je als 

( F I G .  2 ) 
transitiefasen in de 
merkmodaliteiten



merk je belofte nakomt aan gebruikers door te luisteren 
en te reageren, ontstaat er een positieve bevestiging en 
groeit het vertrouwen in het merk (reputatie management).

Duurzaam merkvertrouwen samen met gebruikers
De Build Bridge Bond-methodiek laat zien dat een merk een 
belang, een belofte en een beleving nodig heeft om samen 
met gebruikers te werken aan duurzaam merkvertrouwen. 
Vertrouwen begint met het uitstralen van geloofwaar-
digheid. Een merk dat zich consistent gedraagt over een  
langere termijn straalt kredietwaardigheid uit. Je hoeft 
hiervoor niet continu vernieuwend te zijn; een sterk en
solide merk presteert langdurig op hetzelfde niveau. 
Wanneer de beleving van het merk door de gebruiker 
herhaaldelijk overeenkomt met de belofte die het merk 
doet, dan leidt dit tot een duurzame relatie en merkentrouw.

Eenmaal het belang, de belofte en de beleving helder in 
kaart, is het zaak om na te denken over de transitiefasen 
Build Bridge en Bond. Draag via brand management uit 
wie je bent en waar je voor staat. Zorg dat je met touchpoint 
management twijfels wegneemt bij potentiele gebruikers 
over de toegevoegde waarde die je belooft. En bovenal, 
denk bij het managen van je reputatie na over hoe je gebrui-
kers aan je gaat binden. Erken en herken jij de behoeften van 
jouw consumenten? 
 Vertrouwen wordt geconsolideerd door diepere  
(h)erkenning van behoeften van gebruikers door beves-
tiging vanuit het merk. Succesvolle merken bieden een 
beleving die de verwachting overtreft, gaan de interactie 
aan en krijgen daar oprechte aanbevelingen voor terug. Ze 
hebben geen klanten, maar merkambassadeurs die zich ver-
bonden voelen met het merk en het merk positief uitdragen.
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BUILD BRIDGE & BOND:  
TOON® VAN ENECO 

Een goed voorbeeld van het toepassen van de 
Build Bridge Bond -methodiek is de interactieve 
thermostaat Toon® van Eneco. De energie- 
leverancier weet als moedermerk van Toon® 
het B E L A N G  van duurzame drijfveren, de  
B E L O F T E  van het product en de T O T A A L - 

B E L E V I N G  ervan naadloos met elkaar  
te verbinden. 
  Met de slimme, aantrekkelijk ontworpen en 
gebruiksvriendelijke thermostaat, biedt Eneco 
de gebruiker inzicht in het energieverbruik.  
Vanuit dit inzicht maakt Eneco energie ‘tastbaar’ 
en zet daarbij indirect aan tot besparen. Het 
merk creëert met ‘de stem van Toon®‘ een 
dialoog over dit gemeenschappelijke belang. 
Uitgangspunten van deze dialoog zijn de 
verschillende functionele en emotionele drijf-
veren en motivaties in het energieverbruik door  
merkambassadeurs in de huiselijke omgeving.
  Sinds de introductie in 2012 is het aantal 
jaarlijkse Toon® gebruikers enorm toegenomen. 
Er is een nieuw business model ontstaan die 
Eneco ondersteunt in de transformatie van  
energieleverancier naar een adviseur en part-
ner in het huishouden. De overtuigende resulta-
ten zijn niet alleen terug te zien op relevantie en 
sales, maar ook op branding. ‘De merkstrategie 
komt in de Toon® case volledig tot uitdrukking’, 
aldus het juryrapport van de Effie Awards. 
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gemeenschappelijk voordeel uit te halen door minder ener-
gie te verbruiken. Gebruikers hebben het gevoel dat ze door 
de thermostaat niet alleen besparen, maar ook in sociaal
gedrag bijdragen aan een duurzamere wereld. Eneco biedt 
met deze oplossing duidelijk meerwaarde aan het onzicht-
bare low involvement product energie.

BUILD

BELANG VERBINDT BELEVING

Het belang van Eneco wordt uitgedragen in het streven naar 
de realisatie van de missie ‘samen gaan we voor duurzaam’. 
Gemiddeld is een consument 6 minuten per jaar bewust 
bezig met energie. Dat is vooral het moment waarop de 
jaarrekening op de deurmat valt. De thermostaat is de 
plaats waar de consument dagelijks (onbewust) met energie 
(verwarming) bezig is. Daarmee is de thermostaat een hele 
relevante plaats, centraal in de huiskamer, om juist daar 
inzicht te geven in je eigen verbruik en gedrag.
 Inzicht is een middel om grip te krijgen op de energie-
kosten. Toon® is géén besparingstool, maar helpt wel om te 
kunnen besparen. Inzicht is geen doel op zich, de end benefit voor 
de gebruiker is uiteindelijk grip op de energiekosten op lange 
termijn. Het merk Toon® van Eneco is hierin een duurzame 
oplossing die de klantrelatie op een gelijkwaardige en trans-
parante wijze centraal stelt. De gebruiker heeft daarbij zelf de 
controle en dat gegeven draagt bij aan het merkvertrouwen.

BOND

BELEVING VERBINDT 
BELANG

Door Toon® is er in de customer journey van Eneco een
‘inniger’ contact met haar klanten mogelijk en is er een 
hogere NPS score onder premium klanten ontstaan. Deze 
toename in de beleving van het product en het belang in het 
onderwerp om vanuit inzicht, grip op het huishouden te krijgen, 
wordt verbeeld door thuisbezoeken aan uiteenlopende merk- 
ambassadeurs. Zij laten vanuit verschillende drijfveren het 
gebruik van Toon® in het dagelijks leven zien. De belofte van 
het merk, de thuisbeleving en het grotere besparing belang 
worden verduidelijkt door een typisch mannelijke gadget-
freak: de toegenomen bewustwording van een huisvader die 
het energieverbruik door zijn keukenapparatuur nu scher-
per in de gaten heeft. Naast ‘gewone’ Nederlanders wordt 
ook de rationele grip op het financiële budget verduidelijkt 
door financieel expert Annemarie van Gaal en het uitge-
sproken gevoel van Angela Groothuizen dat het gebruiks-
gemak bijdraagt aan de bewustwording van haar hele gezin.

BRIDGE

BELEVING VERBINDT 
BELOFTE

De thermostaat heeft een makkelijk bedienbare interface en 
is met een mobiele app ook buitenshuis te bedienen. Dit ver-
sterkt het gevoel van vrijheid en controle door extra touch-
points, zoals draadloze bediening door het hele huis. Met het 
gebruiksgemak en de motiverende informatievoorziening 
biedt de thermostaat ook een persoonlijke beleving. Daarin 
wordt het gebruik positief beloond in de vorm van waarde-
ring en bevestiging door slimmer energieverbruik. Eneco 
creëert hiermee een affectieve en mensgerichte ervaring.
 Daarnaast is het energieverbruik te vergelijken met 
huishoudens van buren en vrienden. Dit maakt Toon® tot een 
sociaal medium waaraan meerdere huishoudens kunnen 
meedoen door persoonlijke gegevens te delen. Het uiteinde-
lijke doel is om van elkaars energie profielen te leren en hier 



MERKAMBASSADEURS WORDEN 
CO-MARKETEERS

Een voorbeeld van merkambassadeurschap is het inzetten van 
beroemde en bewonderde mensen om producten aan te prijzen
(celebrity endorsement). Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking 
tussen George Clooney en Nespresso of Beyoncé en Pepsi. Een 
ander voorbeeld van merkambassadeurschap is influencer mar-
keting, waarbij bloggers een samenwerking opzetten met merken.
  In onze visie heeft het merkambassadeurschap een 
positie naast influencer marketing en celebrity endorsement. 
Een belangrijk onderscheid dat hierbij wordt gemaakt is dat 
de merkambassadeur op vrijwillige, onbetaalde basis het 
merk representeert of promoot. We introduceren de term 
co-marketeers: een consument die marketingtaken van zijn 
of haar favoriete merk overneemt en uitvoert. 
  Consumenten hebben een andere positie ingenomen ten 
opzichte van merken. Het Build Bridge Bond-methodiek onder-
streept het feit dat merken nu samen met consumenten bouwen aan 
het merk. De term co-marketeer vat de rol van consumenten samen 
en is een onmisbare definitie van een merkambassadeur. 
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SAMEN MET 
MERKAMBASSADEURS 

WERKEN AAN 
MERKVERTROUWEN

Build Bridge Bond in de praktijk — We beschouwen de Build Bridge Bond-methodiek 
als een aanpak van het merkmanagement van morgen. Een aanpak waarin merken 
samen met gebruikers bouwen aan duurzaam merkvertrouwen. Als marketeer draag 
je in een gecontroleerde omgeving uit waar je merk voor staat (belang) en omschrijf je 
de toegevoegde waarde van het product (belofte). De transitiefase naar de beleving van 
het product is een minder gecontroleerde omgeving. Zoals gezegd is het juist de gebrui-
ker die de merkervaring beleeft. trnd biedt marketeers een aanpak waarmee zij meer 
grip hebben op de beleving door een optimale merkbeleving te creëren. Onze werk-
wijze is een toepassing van de Build Bridge Bond-methodiek op de praktijk en biedt 
marketeers mogelijkheden om consumenten bij hun merk te betrekken en samen met 
merkambassadeurs te werken aan merkvertrouwen.
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De optimale merkbeleving 
Vanuit de Build Bridge Bond-methodiek van Erik Schoppen 
en onze jarenlange expertise in het samenwerken met merk- 
ambassadeurs, introduceren we de visie van trnd op een 
optimale merkbeleving.  We passen hierbij de gedachtegang 
vanuit de Build Bridge Bond-methodiek toe op de praktijk 
en creëren een gecontroleerde omgeving waarin de bele-
ving van het merk door gebruikers centraal staat.
 De drie merkmodaliteiten belang, belofte en beleving 
komen overeen met de merkmodaliteiten zoals ze in de 
Build Bridge Bond-methodiek zijn gegeven en vormen de 
basis voor de samenwerking tussen merken en gebruikers. 
trnd ondersteunt marketeers in de transitiefasen Build, 
Bridge en Bond en biedt hiermee handvatten om de merk-
beleving te managen. 
 
B U I L D  mindset
In de optimale merkbeleving is er geen sprake van hiërar-
chie en zijn merken en consumenten gelijk aan elkaar. Dat 
vraagt om een andere benadering van consumenten als 
serieuze individuen en potentiele co-marketeers. Alleen 
als je op oprechte wijze je persoonlijkheid deelt en helder 
communiceert waar je merk voor staat (belang) en wat je 
belooft, kan je een start maken om samen te bouwen aan 
merkvertrouwen. Wat is de achtergrond van jouw merk? 
Waar kom je vandaan en wat vind je belangrijk? Hoe denk jij 
toegevoegde waarde te kunnen bieden in het dagelijks leven 
van de gebruiker? 

In de praktijk betekent dit dat je jezelf kwetsbaar op moet 
stellen voor de mening van consumenten. Het vraagt ook 
een oprechte intentie om samen te werken. Objectiviteit is 
een belangrijke voorwaarde voor gelijkwaardigheid tussen 
merken en gebruikers. Het oordeel wordt overgelaten aan de 
gebruikers, welke zij het beste kunnen vormen op basis van 
een geloofwaardige en objectieve presentatie van het merk. 

B R I D G E  verbinden als co-marketeer
Een kwetsbare en objectieve opstelling geeft het merk een 
gezicht. Nu is het belangrijk om de juiste vertaalslag te 
maken van het belang en de belofte van het merk naar de
gebruikers toe en een brug te slaan tussen beiden. Dit begint 
met een persoonlijke benadering waarin het merk zich voor-
stelt aan de gebruikers en het openen en opbouwen van een 
dialoog. In alle facetten van het verbinden tussen merk en ge-
bruikers staat de beleving van het merk centraal. Gebruikers 
worden dan ook voorzien van diepgaande merkinformatie en 
ze worden ook daadwerkelijk in staat gesteld om het product 
te ervaren. De persoonlijke benadering wordt doorgetrokken 
in de intensieve begeleiding tijdens de beleving. 
 Gebruikers zullen alleen de gewenste aandacht aan 
merken geven wanneer zij deze relevant genoeg vinden. 
In onze visie ligt de sleutel tot het verbinden met gebruikers 
in het op grote schaal vinden van de juiste gebruikers. 
De interesses en behoeften van gebruikers moeten daar-
voor aansluiten bij de persoonlijkheid en de belofte van het 
merk.
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AANSLUITEN OP 
INTERESSES EN BEHOEFTEN

Elk product heeft een gedegen doelgroep analyse. 
Welke kenmerken heeft de beoogde doelgroep? 
Leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen en 
gezinssamenstelling worden in een analyse helder 
in kaart gebracht. Minstens zo belangrijk zijn de 
interesses en behoeften van gebruikers. Waar hou-
den zij zich in het dagelijks leven mee bezig? Wat 
vinden ze belangrijk? Wanneer een merk aanslui-
ting weet te vinden met de intrinsieke waarden van 
gebruikers, passen zij beter in de beleving van het 
merk en zal een verbinding eerder tot stand komen. 

Bijkomend effect is dat gebruikers onderling met 
elkaar over merken en producten praten. Een goe-
de match met de intrinsieke waarden van gebrui-
kers raakt Jonah Berger’s drijfveren om met ande-
ren over producten te praten. Het sociale profiel 
van de gebruiker is daarom ook een belangrijke 
factor.

S.T.E.P.P.S. — de 6 psychologische drijfveren 
van Jonah Berger:
1.  Social Currency
2.  Triggers
3.  Emotion
4.  Public
5.  Practical Value
6.  Storytelling

NICE
TO KNOW



Om voor de gebruikers tot een oordeel te kunnen komen is 
het noodzakelijk om de productervaring ook daadwerkelijk 
te faciliteren. Daarom krijgen zij ook de mogelijkheid om 
producten te proberen en worden zij in staat gesteld om 
dit product en gebruikerservaringen te delen met anderen. 
We managen de merkbeleving door gebruikers intensief 
en persoonlijk hierbij te begeleiden, in dialoog te gaan over 
de ervaringen en hen te helpen om het product op de juiste 
wijze te gebruiken.

B O N D  Consumenten worden merkambassadeurs
Het hoogst haalbare resultaat van een optimale merk-
beleving voor zowel merk als gebruiker is dat de beleving 
de propositie én de belofte overtreft. Gebruikers voelen zich 
verbonden met het merk, hebben een positief eindoordeel 
over de toegevoegde waarde van het product en nemen het 
merk op in hun dagelijks leven. Ze ontwikkelen zich tot 
merkambassadeurs die actief zijn in het ‘echte leven’, bij 
de gebruikers thuis. Bovendien creëert het merk duizenden 
extra touchpoints in de customer journey door de verbinding 
op grote schaal met gebruikers, maar ook doordat zij in hun 
vertrouwde omgeving met anderen over hun merkbeleving 
praten.

B E L O F T E B E L E V I N G

B E L A N G

promise partaking

purpose
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CONSUMENTEN WORDEN 
MERKAMBASSADEURS

EERLIJKE EN OPRECHTE FEEDBACK OVER 
JOUW PRODUCT 

EEN NATUURLIJKE, MONDELINGE EN 
OFFLINE EN ONLINE VERSPREIDING VAN 
JOUW BOODSCHAP DOOR CONSU-
MENTEN DIE BIJ JOUW MERK PASSEN

BESTAANDE GEBRUIKERS WORDEN NOG 
LOYALER WANNEER DE BELEVING DE 
VERWACHTINGEN OVERTREFT

HELDERE CONSUMENTENINZICHTEN, 
VERKREGEN UIT GRONDIGE ANALYSE 
VAN ZORGVULDIG AFGEVANGEN  
GEBRUIKERSERVARINGEN EN  
GESPREKKEN

EEN AANZIENLIJKE TOENAME VAN 
HET AANTAL TOUCHPOINTS IN DE 
CUSTOMER JOURNEY

HET AANTREKKEN VAN NIEUWE  
KLANTEN DIE KENNIS MAKEN MET HET 
MERK DOORDAT ANDERE GEBRUIKERS 
MERKERVARINGEN MET HEN DELEN ( 8 )

CONTENT CREATIE VOOR EN DOOR 
GEBRUIKERS

VERRIJKING VAN JE CRM DATA

D E  E F F E C T E N  
V A N  H E T  M A N A G E N  
V A N  D E 
M E R K B E L E V I N G :



‘Getting to know our 
customers and potential 
customers is our priority. 
Understanding the 
real needs of Belgian 
consumers allows us to 
constantly improve our 
services and offers – it is 
for this reason that we are 
particularly satisfied with 
the campaign developed 
by trnd. We experienced 
the campaign as a 
successful collaboration 
that helped us in not 
only gaining insightful 
feedback, but also in 
reaching new customers 
through effective Word-
of-Mouth.’

M A R I J K E  A V E R I N K , 
L O C A L  B R A N D  M A N A G E R 
Z A L A N D O  B E
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2.000 NIEUWE KLANTEN VOOR ZALANDO 

De verschuiving van offline naar online kleding-
verkoop zet zich voort. 6 op de 10 Belgen kopen 
al online, waarbij kleding en schoenen het meest 
favoriet zijn. De Vlaamse consument zat in 2015 
volop in de omschakeling naar online. Zalando 
creëerde met trnd een O P T I M A L E  M E R K -

B E L E V I N G  door een intensieve samenwerking 
aan te gaan met consumenten in België, waarin 
consumenten Zalando vonden, leerden kennen, 
gebruikten en beleefden. 
  De online retailer stelde zichzelf persoonlijk 
voor aan 3.000 Vlaamse en Waalse online 
shoppers. Zij kregen diepgaande merk- 
informatie, de mogelijkheid om de online shop 
te proberen en hun ervaringen te delen met 
anderen. trnd ging gedurende 6 weken lang met 
de online shoppers in dialoog over de ervaringen 
en begeleidde iedereen op een persoonlijke en 
intensieve wijze. 
  Zalando en trnd creëerden met deze inten-
sieve samenwerking met merkambassadeurs 
een optimale merkbeleving. De resultaten laten 
een koopintentie zien van 91%. Ruim 8 op de 10 
mensen in de omgeving van de merk- 
ambassadeurs hebben de intentie om ook een 
bestelling bij de online retailer te plaatsen. Ook 
beveelt 95% van de merkambassadeurs  
Zalando aan. Zalando wist in 6 weken tijd 
405.959 consumenten te bereiken en 
verwelkomde 1.984 nieuwe klanten. 
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BEN JIJ KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST?

COLOFON trnd International
trnd heeft als doel merken in staat 
te stellen om consumenten niet  
alleen als passieve kopers te benade-
ren maar hen juist op grote schaal te 
betrekken bij hun merk. Uitgangspunt 
is een duurzame samenwerking tussen  
merken en consumenten. trnd ope-
reert zowel op media-, marketing als 
merkniveau. In het hart van de merk-
beleving en in het echte leven van con-
sumenten.

Met meer dan 1.000 campagnes is 
trnd internationaal uitgegroeid tot 
strategisch partner in merkontwikke- 
ling. trnd International is Europees 
marktleider op het gebied van  

 B R O N N E N
( 1 )   Albert Muniz Jr. & Thomas O’Guinn
( 2 )   Hoogerbrugge (2010)
( 3 )   http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/global-trust-in-advertising-2015.html
( 4 )   Contagious; why things catch on
( 5 )   http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/brandshare/about-brandshare/downloads/
( 6 )   SWOCC 66, Merkbeheer: het merkmanagement van morgen, Dr. Daan Muntinga, 2014
( 7 )  http://www.nike.com/nl/en_gb/?cp=EUNS_KW_NL_1_Brand_Core&s_kwcid=AL!2799!3!45508356939!e 
 !!g!!nike&ef_id=VUYXfQAAAOYjfUys:20160215110252:s
 https://www.youtube.com/watch?v=2JnYcuRW_qo
 http://about.nike.com/
( 8 )  h t t p :// w w w. i f w o m - r e s e a r c h . c o m / j o u r n a l / w o m - i n s i g h t s/ w o m - i s - s e l e c t i v e - a n d- r e a c h e s - 
 potential-new-customers.html

Collaborative Marketing en zorgt 
voor de verbinding tussen 5.5 miljoen 
consumenten in 19 Europese markten 
en merken zoals Procter & Gamble,  
Henkel, Nestlé, L’Oréal, Philips, SCA, 
Beiersdorf, Zalando en Unilever. 

Meer info
Wil je meer weten over het samen- 
werken met jouw merkambassadeurs 
en het opbouwen van duurzaam 
merkvertrouwen?  Neem dan contact  
op met:

R I C H A R D  T I M M A N
Managing Director trnd Benelux
info@trnd.com
richard.timman@trnd.com

De Build Bridge Bond-methodiek door Erik Schoppen zoals in dit whitepaper 
is geïntroduceerd vormt de basis voor duurzaam merkvertrouwen. Belangrijk 
is dat we hier de neurologische aspecten buiten beschouwing hebben gelaten. 
Samen met andere ontwikkelingen in de wetenschap op het gebied van merk-
management is dit stof voor een volgend whitepaper. 
  Duurzaam merkvertrouwen is de sleutel naar de toekomst. Een helder 
belang, belofte en optimale merkbeleving zijn de bouwstenen. Consumen-
ten zijn als co-marketeers belangrijke partners geworden en vormen merken 
met datgene wat zij van het merk vinden, welke ervaringen zij met anderen 
delen en hoe zij merken beleven. We hebben in dit whitepaper handvatten 
aangereikt hoe je aan duurzaam merkvertrouwen kan bouwen, door een  
intensieve samenwerking met merkambassadeurs of co-marketeers. 
 Is jouw merk klaar voor de toekomst?


