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MARKETING

met welke aanpak kunt u uw merk laten groeien?

Zwevend is het 
 nieuwe ‘trouw’
Over de methoden die gebruikt kunnen worden om als merk 

te groeien, is niet altijd overeenstemming. Er waren een paar 

vaste aannames zoals ‘probeer een kring van trouwe klanten op 

te bouwen’, maar sinds een paar jaar wordt getwijfeld aan de 

geldigheid daarvan. Er lijken goede wetenschappelijke redenen 

om het roer eens helemaal om te gooien.

EEr zijn zo van die opvattingen die in 
beton gegoten lijken. Iedere marketeer 
kent ze en handelt er ook vaak naar. 
‘Massacommunicatie werkt niet’, ‘trouwe 
klanten zijn belangrijker dan zwevende 
consumenten’ en ‘loyaliteitsprogramma’s 
zijn nodig om de klant aan je te binden’ 
zijn er een paar. Maar hoe geldig zouden 
deze beweringen blijven als u ze om zou 
draaien? Dan druisen ze vast tegen uw 
gevoel in. Merken die willen groeien 
en een groter marktaandeel willen ver

overen, profiteren echter juist van die 
‘omgekeerde’ aannames. Zij hebben baat 
bij massacommunicatie, kunnen zich 
beter richten op zwevende consumenten 
en hebben weinig aan het in de markt 
zetten van een loyaliteitsprogramma.

Vervangen

Dat staat haaks op het doorgaans aan
gehangen gedachtegoed binnen de 
marketing. Hierin staat de merktrouwe 

consument (te) vaak centraal. Dit is inge
geven door de zogenoemde 8020regel: 
20% van de kopers is verantwoordelijk 
voor 80% van de omzet. Byron Sharp (zie 
kader) legt in zijn boek een staaf dyna
miet onder dit uitgangspunt. Hij toont 
aan dat de 8020regel vervangen moet 
worden door de 6040regel. Slechts 
60% van de omzet van een merk komt 
van trouwe klanten; maar liefst 40% 
komt van ‘zwevende consumenten’. Dat 
zijn consumenten die niet trouw zijn 
aan één merk en dus ook regelmatig 
andere merken op hun aankopenlijstje 
zetten. Deze wetmatigheid is te illus
treren aan de hand van het feit dat 72% 
van de CocaColadrinkers ook geregeld 
Pepsi in het glas schenkt. En mensen 
die producten van Maggi kopen, hebben 
ook regelmatig Knorr in de kast liggen. 

Genoeg

Maar er is ook een marketingtechnische 
reden voor aan te wijzen. Er komt een 
punt waarop het lastiger is om trouwe 
klanten nóg meer te laten kopen dan ze 
al doen. De gemiddelde klant heeft echt 
wel genoeg aan twee potten kantenklare 
spaghettisaus per maand. Het levert u 
dus meer op om een nietkoper wél te 
laten kopen. Juist daarom hebben loyali
teitsprogramma’s geen zin, want de echt 
trouwe klanten blijven uw merk toch wel 
kopen. Bovendien zijn er veel meer klan
ten die helemaal niet zo merktrouw zijn 
als een merk wel zou wensen.  
De markt bestaat dus voor een groot 
deel uit zwevende consumenten die zich 
binnen een bepaald segment niet willen 

Inzichten uit ‘How Brands Grow’ van Byron Sharp

Byron Sharp is professor aan de Univer-
sity of South Australia en directeur van 
het aldaar gevestigde Ehrenberg-Bass 
Institute. Binnen dit instituut wordt onder 
andere onderzoek gedaan naar aankoop-
gedrag. Sharp focust zich op de manier 
waarop merken kunnen groeien. 

Gedachtegoed
Hij deelde zijn wetenschappelijk on-
derbouwde inzichten in zijn boek ‘How 
Brands Grow – what marketers don’t 
know’ (2010). Aan zijn inzichten kunnen 

een aantal praktische implicaties voor de 
marketing-, reclame- en mediabranche 
worden ontleend. Zijn boek maakte ech-
ter ook veel kritiek los, omdat Sharp zich 
vooral zou richten op fast moving consu-
mer goods en daarmee massamerken en 
andere categorieën links zou laten liggen. 
Toch zijn er binnen zijn gedachtegoed 
enkele principes waarvan elke commu-
nicatieprofessional kennis zou moeten 
nemen. Ook merken die niet tot de gro-
ten der aarden behoren, kunnen hier hun 
voordeel mee doen. 
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binden aan één merk. Deze groep kiest 
niet zozeer voor een merk dat zich van 
andere merken weet te onderscheiden, 
maar juist voor een merk dat aansluit bij 
de productcategorie en daarbinnen weet 
op te vallen. Daaruit volgt dat u uw tijd 
beter niet kunt besteden aan het diffe
rentiëren van uw producteigenschappen 
ten opzichte van andere, concurrerende 
merken. Ook segmentatie is niet de 
heilige graal als u klanten voor uw merk 
wilt winnen, vanwege het simpele feit 
dat deze verschillen in benaderingswijze 
weinig worden opgepikt. Wat voor u een 
wereld van verschil lijkt te maken, is voor 
consumenten nauwelijks zichtbaar en dat 
is ook de reden dat ze gemakkelijk swit
chen. Slimmer is het om ervoor te zorgen 
dat uw merk bij zo veel mogelijk potenti
ele kopers opvalt en ‘binnenkomt’. Seg
mentatie bepaalt niet langer het verschil.

Breinpositie

Als u wilt dat uw merk groeit, kunt u 
beter investeren in het opbouwen van een 

breinpositie. Waarmee verbindt de con
sument een merk en hoe activeert u dat? 
Voorbeelden hiervan zijn de verbinding 
die Lotus legt tussen zijn koekjes en ‘het 
koffiemoment’ en de repen van Snelle 
Jelle, die een natuurlijke energie zouden 
leveren voor een grote inspanning. Kort
om: leg een relatie tussen uw merk en 
een behoefte of een gelegenheid, en wees 
hierin consistent! Zo bouwt u een brein
positie op en blijft u herkenbaar voor de 
consument. Wat de breinpositie van uw 
merk zou moeten zijn, kunt u bepalen 
aan de hand van (kwalitatief en kwantita
tief) onderzoek. Dat kunt u ook meteen 
benutten om de meest kansrijke positie 
van uw merk boven tafel te krijgen.  
De breinpositie is zó belangrijk, dat grote 
merken bij het aanpassen van logo’s of 
verpakkingen de nodige voorzichtig
heid moeten betrachten. Zo maakte 
het fruitsapmerk Tropicana ooit de fout 
om de zo herkenbare sinaas appel op 
de verpakking te vervangen door een 
glas sap. Het marktaandeel van Tropi
cana kelderde meteen dusdanig, dat de 

sinaasappel direct weer op de verpak
king terugkeerde. Voor het aantrek
ken en behouden van klanten en het 
stimuleren van herhalingsaankopen 
is het dus belangrijk dat het product 
‘tussen de oren’ van de koper zit. 

Zintuiglijk

Dit betekent dat het merk mentaal be
schikbaar moet zijn en dat de consument 
als het ware ‘uit gewoonte’ uw merk uit 
de schappen pakt. Dit bereikt u door de 
inzet van opvallende zintuiglijk waar
neembare merkelementen (sensory brand 
assets) zoals het logo, de kleuren, de 
vormen en de beelden. Ook door massa
media in te zetten zorgt u ervoor dat het 
merk tussen de oren van de consument 
komt én blijft.  
Daarnaast moet het product opvallen op 
de winkelvloer, want daardoor stimuleert 
u dat klanten het eerste aan uw merk 
denken als ze een aankoop willen doen 
(‘easytoremember’). Daarnaast moet 
het merk natuurlijk ook ‘easytobuy’ 
zijn, dus op veel plaatsen beschikbaar. 
Denk hierbij aan de inzet van meerdere 
touch points en aan het tonen van uw 
product bij producten die het van nature 
aanvult (second placements) in winkels. 

Beproefd

Al met als is het dus belangrijk dat u 
niet uitgaat van aannames, maar dat u 
terugvalt op beproefde inzichten. En 
als u graag wilt groeien met uw merk, 
denk dan aan de volgende inzichten:

 ▪ Het is uitermate belangrijk om nieuwe 
klanten aan te trekken.

 ▪ Zorg voor klantbehoud op de lange 
termijn. 

 ▪ Maak het de klant gemakkelijk: zorg 
dat een merk zowel mentaal als fysiek 
aanwezig is.

 ▪ Bepaal een breinpositie en breng deze 
frequent, eenvoudig en consistent over.

 ▪ Verander niet, tenzij dat noodzakelijk 
blijkt te zijn. 

Annelies Fugers is Communicatiespecialist 
bij BOOM Communicatie,  
www.boomcommunicatie.nl


