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Waar denk jij aan bij de haarverzorgings

producten van Andrélon? Aan paarse 

flessen? Dat, hoe weerbarstig je haar 

ook is, alles goed komt als je producten 

van dit merk gebruikt? Misschien wel aan 

beide. Nog één: Kruidvat. Inderdaad, het 

merk met de pay-off ‘steeds verrassend, 

altijd voordelig’. De associaties die deze 

voorbeelden oproepen, hebben alles te 

maken met unieke merkkarakteristieken, 

in jargon ‘distinctive brand assets’. Erzsi 

Eleveld, Client Service Director bij Kantar, 

deelt tijdens de NIMA Marketing Day 

inzichten over het bouwen, onderhouden en 

optimaal benutten van deze assets.

De meeste topmerken groeien niet
Elk jaar stelt Kantar, in samenwerking 

met BrandZ, een lijst samen van de 100 

bedrijven die wereldwijd het best presteren 

en waardevol zijn. Wat hierbij opvalt, is 

dat de overgrote meerderheid van de 

hedendaagse topmerken de laatste vijf jaar 

niet gegroeid is. Dat lijkt vreemd, want de 

economie als geheel groeit. “De daling van 

de topmerken wordt veroorzaakt door de 

opkomst en snelle groei van tech-merken 

en start-ups”, licht Bram van Schaik, CEO 

van de Insights-tak van Kantar in Nederland, 

toe. “Nieuwe bedrijven kunnen veel sneller 

succesvol worden dan voorheen door 

innovaties in technologie. Hierbij moet je 

Maar dat betekent nog niet dat je alles wat 

je hebt opgebouwd met je merk los moet 

laten. Slim gebruik maken van de kracht 

van je merk, helpt je juist om succesvol 

te zijn bij je disruptie”, zegt Bram. Met 

concrete (internationale) voorbeelden laat 

Bram tijdens zijn kennissessie zien hoe je 

‘ontregelend’ kunt zijn met je merk. “Begin 

met de betekenis die het merk heeft, 

oftewel waar het voor de klant voor staat 

en zorg dat iedereen die bewaakt. Disruptie 

is overal (nodig), maar zorg dan vooral dat 

je consistent ‘disrupt’. Natuurlijk is een 

hypotheek een ander product dan een 

spaarrekening. En voor beide producten 

is een andere aanpak nodig. Het is het 

fantastisch als een squad ‘HYPOTHEKEN’ een 

nieuw concept ontwikkeld voor hypotheken 

met een eigen activatiecampagne. Zolang je 

De kennissessie van Kantar over disruptie 
en merkgroei vindt plaats om 11.45 uur, 

de sessie over brand assets en 
merkgroei om 14.15 uur.
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vlogger maakt hier de verbinding tussen 

merk en consument, en draagt zo bij aan 

waar het merk als geheel voor staat. De 

andere lijnen van het merk staan als een 

huis waardoor de roze fles disruptief, 

verrassend en tegelijkertijd logisch is. En het 

is precies die logica die zorgt dat het brein 

van de consument jouw merk als het ware 

internaliseert. Bezig blijven met opbouwen, is 

de missie voor merken die toekomstbestendig 

willen zijn, maar wij adviseren vooral ook: 

‘blijf vooral bij jezelf’. De wijze waarop Kantar 

daar tegenaan kijkt, laten we met een beetje 

theorie, maar vooral met veel praktische tips 

& trics zien tijdens onze kennissessies.”

Consistent ‘disrupten’
“Als je wilt groeien moet je disruptief zijn, 

dat is overduidelijk als je BrandZ analyseert. 

Kantar, één van de grootste data-, insights- en consultancy bedrijven ter wereld, verzorgt tijdens de NIMA 

Marketing Day 2018 niet één, maar twee kennissessies. De onderwerpen zijn respectievelijk ‘disruptie voor 

sterke merken en ‘de rol van brand assets bij merkgroei’. De presentaties sluiten perfect op elkaar aan, dus 

probeer vooral bij beide aanwezig te zijn!
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Dubbele kennissessie 
van Kantar: brand assets, 

merkgroei en disruptie

de kernwaarden en brand assets van je merk 

maar blijft uitdragen over alle kanalen en 

producten heen. Zodat diezelfde klant het 

merk van zijn spaarrekening ook nog (h)erkent. 

Hetzelfde geldt voor het biermerk dat je 

tegenkomt in de kroeg versus hetzelfde merk 

in de supermarkt. “

Samenwerken is de sleutel
“Dat valt nog niet mee, met de grote 

diversiteit aan touchpoints die merken 

tegenwoordig inzetten”, erkent Bram tot 

besluit. “Waar het om gaat, is dat steeds 

terugkerende merkelementen alle onderdelen 

bij elkaar houden. Daar een goede invulling 

aan geven, vereist een naadloze samenwerking 

tussen alle expertises binnen de organisatie. 

Met name bij grote organisaties is er steeds 

meer sprake van versnippering. Waar er 

vroeger één brand manager met diens 

afdeling verantwoordelijk was voor alles wat 

met het merk te maken heeft, zien we nu 

steeds vaker dat er een apart team is voor elk 

kanaal of voor elk merk binnen de organisatie. 

Dat leidt niet zelden tot inconsistentie; een 

doodzonde als je merk wil laten groeien. 

Duurzaam bouwen aan je merk kan alleen 

als er een ecosysteem is waar alle afdelingen 

binnen de organisatie deel van uitmaken.”

denken aan merken als Tesla en dichter 

bij huis Thuisbezorgd.nl, Coolblue en nu 

weer Adyen. Grote bedrijven hebben een 

complete infrastructuur voor innovaties en 

distributie en daar waar dit 15 jaar geleden 

een groot voordeel was, is het tegenwoordig 

eerder een barrière om je te verweren tegen 

disruptors die de markt betreden. Vandaag 

de dag kan alles kan sneller en goedkoper 

en gevestigde merken verliezen de slag. 

Dit hoeft echter niet, gevestigde merken 

hebben een sterke merkpositie, maar maken 

daar niet altijd optimaal gebruik van.” 

Merken moeten zelf disruptief zijn, en vooral 

niet vergeten dat ze een basis hebben om op 

te bouwen vinden Bram en Erzsi.

De ‘assets’ van een merk
“Kantar heeft een unieke 

neurowetenschappelijke methode 

ontwikkeld om de kracht van merk-assets 

te bepalen, de mate waarin ze intuïtief 

passen bij het merk en welke positie ze 

op basis hiervan innemen ten opzichte 

van concurrenten”, vertelt Erzsi. “Onze 

onderzoeksresultaten tonen aan dat sterke 

merken optimaal invulling geven aan de 

‘drie C’s’. Ten eerste is er ‘clarity’: de basis 

van een merk is onderscheidend, helder en 

ongecompliceerd – dit gaat bijvoorbeeld 

over kleur en ontwerp. De tweede C heeft 

te maken met consistentie. In je producten 

en je uitingen over alle kanalen, met 

gebruikmaking van je merkerfgoed wanneer 

dat relevant is. Het is zaak om de assets 

van je merk op elk moment in de customer 

journey duidelijk zichtbaar te laten zijn; 

dit vergroot de herkenning van je merk 

bij consumenten. De derde C gaat over 

communicatie en gaat over het versterken 

van de relevante betekenis van je merk, de 

waarden waar het voor staat en de manieren 

waarop je die overbrengt naar je doelgroep. 

Als je deze 3 C’s goed blijft toepassen in je 

merkcommunicatie, is je kans veel groter om 

jouw merk te verankeren in het hoofd en 

hart van de consument.”

Bij jezelf blijven
“De elementen waar merken trots op zijn, 

is waardoor ze gekend worden; dát zorgt 

voor een grote merkwaarde”, vervolgt Erzsi. 

“Sterke merken hebben meerdere assets en 

je kunt er af en toe best eentje laten vieren. 

Om terug te keren naar het voorbeeld van 

Andrélon: onlangs introduceerde het merk 

shampoo in een roze fles. Dat is in de basis 

disruptief omdat paars de huiskleur is, maar 

het werkt omdat deze specifieke shampoo 

werd gelanceerd met inzet van vlogger 

die populair is bij de doelgroep. Brand 

equity wordt gevormd door functionele 

en emotionele assets en in dit voorbeeld 

speelt de emotie een belangrijke rol. De 

“Sterke 
merken 
moeten 
consistent 
disruptief 
durven 
zijn”


