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merk
Megafirma's zijn megakapitalistisch, megamilieuvervuilend en
mega-immoreel. De gemiddelde Nederlander staat vooraan als het
om grote bedrijven bashengaat. Waar komt onze achterdocht tegen
merken als Nike, Apple en McDonald's precies vandaan? En zijn
kleine spelers eigenlijk een haar beter? rEKSr: RrK prrERS. TLLUSTRATE MARCo LAp
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acebook spuugt op onze privacy, Shell lacht
om het milieu, Apple licht ons op, de Rabo-
bankwordt bewoond door zakkemrrllers, Mc-
Donald's verkoopt eetbaar plastic, IKEA

maakt doe-het-vooral-niet-zelf-meubels, de NOS is
een propagandakanaal van politici, H&M roept op tot
anorexia, Google wil wereldheerschapplj, Monsanto
probeert ons te vergiftigen, Primark is fan van kinder-
arbeid, Disney verspreidt satanisme, Bart Smit haat
meisjes, Alpe d'}JvZes is gericht op zelfrerrijking en
de Mediamarkt is w6l gek.
Is de sfeer gezet? Noem een groot merk ofbedrijf en
er is een kans van negen op tien datje er een kritiek-
punt of complottheorie rond kunt noemen. Soms mis-
schien terecht ('Heineken is niet s(rperlekker'), afen
toe ronduit bizar ('Super Mario-spellen zijn commu-
nistische propaganda'), maar meestal onderbuikge-
voelbevestigend ('DSM-schoorstenen puffen meer
dan alleen waterdamp'). Het maffe is dat kleine mer-
ken en bedrijven daar veel minder last van lijken te
hebben. Waarom koesteren we zoveel argwaan tegen-
over big brands? KIJK - zelf bijna vijftig jaar een
groots merk - gaat op onderzoek.
Laten we dat wantrouwen eerst eens in cijfers gieten.
Volgens de Edelman Trust Barometer van 2014 wor- van altijd maar op jacht te zijn naar extra zieltjes, we-

ten ware leiders dat er pas echt winst te behalen valt
alsje ervoor zorgt dat oppervlakkige lieftrebbers trou-
we fans worden."
Sommige wetenschappers bekritiseren Godins hoog-
dravende stijl, maar ze bevestigen dat het verzamelen
van meer klanten een merk niet altijd sterker maakt.
State University onderzocht de coolness vantechnolo-
gische producten en ontdekte: als gadgets vanuit een
subcultuur naar de mainstream groeien, gaan mensen
ze suffer vinden. Ondernemingen willen cool zijn om
meer te verkopen, maar als ze meer verkopen, worden
ze vanzelf minder cool. Vergelijk het met hoe Metalli-
ca ooit een vette band was, maar sinds het commer-
ci6le succes van The blark albuaz vooral wordt gezien
als een stelletje sell-outs.

rTe veel organasaties kijken naar
de aantallen, niet naar de fans'

den familieflrma's (/1 procent) en het midden- en
kleinbedrijf (68 procent) meer vertrouwd dan grote
ondernemingen (61 procent). En dat zijn dan nog
'maar'de mondiale gemiddelden, want in Nederland
is de kloofnog groter: met 81 en 79 versus 57 procent.
Hollanders zijn dus extra huiverig tegenover mega-
bedrijven. Maar ja... deze statistieken zijn verzameld
door Edelman, volgens eigen zeggen het grootste
pr-bureau van de wereld - dus je zult ze waarschijn-
lijk toch niet geloven.

Uitverkoop
Wie meer wil weten over bedrijven en business en
branding, komt automatisch uit bij de Amerikaanse
marketinggoeroe Seth Godin. Nu is'marketinggoeroe'
een lelijk en weinigzeggend woord, maar als je Godin
ziet - strak geschoren hoofd, knalgele bril en twee
verschillende sokken - weetje meteen dat het de eni-
ge juiste term is om hem mee te beschrijven. Niet
voor niets kwam er in december 2oo7 zelfs een Seth
Godin Marketing GuruAction Figure op de markt,
een plastic speelpoppe$e van zoh 13 centimeter hoog.
Enja, dat onding is uitverkocht.
Merken teren op het vertrouwen van en de relaties
met klanten, zegt Godin, maar dat vergeten ze. "Te
veel organisaties kijken naar de aantallen, niet naar
de fans", schrijft hij. "Ze kijken naar hits of naar be-
zoekersaantallen en media-aandacht. Waar ze aan
voorbijgaan, is de toewijding en het onderlinge con-
tact dat trouwe fans met zich meebrengen, In plaats
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ALLE TIEN
ONMISBAAB
Elk jaar stelt EURIB dezelfde
vraag aan Nederlandse consu-
menten: "Welke merken wil je
absoluut niet missen?" Deze
antwoorden gaven we vorig jaar.

1, HEMA
2. NOS Journaal
3. Albert Heijn
4. Kruidvat
5. iDeal
6. Google
7 IKEA
8. NOS
9. Blokker
10. Buienradar.nl
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iMerk
Onze voorkeur voor kleinere initiatieven wordt het
underdog fficf genoemd: mensen en bedrijven die op
achterstand staan, krijgen onze sympathie. Vandaar
dat Apple pocht over het amateuristische begin op
11161 Crist Drive te Los Altos, in de slaapkamer en ga-
rage van papa en mama Jobs. En vandaar dat Nike
vertelt hoe de eerste schoenen werden verkocht van-
uit de kofferbak van een groene Plymouth Valiant.
Het zijn marketingvarianten op het verhaal van de
zvvakke David versus de sterke Goliath - of, misschien
nog beeldender, de arme Harry Potter tegen de rijke
Draco Malfidus.
Wetenschappers van de Harvard-universiteit onder-
zochten dit fenomeen in 2olo. Ze lieten proefperso-

Het beken&te dekbonftamekallertijden? Misschhn. iitlaarApph b khin begonnen: in
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nen enkele bedrijfsbiografie6n lezen en vroegen aan
hen hoezeer z{j zich met de firma's identificeerden en
ofze producten van de onderneming wilden kopen.
Het resultaat: bedrijven die de underdog speelden,
scoorden op beide vlakken beter. We vinden achter-
gestelden sterker bij ons passen en hebben meer inte-
resse in hun spullen. Maar het hoogtepunt van de
studie lsvam daarna pas: als bedankje voor hun me-
dewerking mochten deelnemers na afloop een choco-
ladereep meenemen - en 71 procent van hen koos het
underdogmerk.
Ergens is dat zot. Aan de positie van de'onderhond'
kleeft de smaak van tegenslag en verlies, dus waarom
willen we onszelf daarmee vereenzelvigen? Je zou
verwachten dat iedereen zichzelfliever als een succes-
volle winnaar ziet. Nou, dat valt dus wel mee. Studies
tonen aan dat mensen zichzelfdoorgaans grotere
underdogs vinden dan de andere lui in hun wienden-
kring, etnische groep, sociale klasse en geboorteland,
Kortom: iedereen voelt zich weleens de Donald Duck
naast Guus Geluk en geeft daarom de voorkeur aan
soortgelijke losers - ook als dat geen eenden maar
merken zijn.
Psychologen noemen dat zelfreferentie: we betrekken
dingen graag op onszelf, en houden van zaken die ons
aan onszelf herinneren. Amerikaanse professoren woe-
gen proefpersonen om hun Facebookpagina te vergel$-
ken met een willekeurig profiel op een concurrerende
netwerksite. De deelnemers wisten niet dat beide
schermen werden versierd met reclames voor fictieve
autob, maar nadien bleken ze een voorkeur te hebben )

s/2o14 KIJK i

if#i?'



voor de bakken naast hun eigen tijdl[jn. Ze keken er
niet bewust naar en hadden geen ervaring met de
vervoersmiddelen - maar de wagens verschenen op
hrin pagina en moesten dus wel beter zijn.

Bananamarketing
Nu is het omannen van kleine merken niet hetzelfde
als het uitkotsen van grote merken - maar als je weet
hoe belangrijk een persoonlijke band kan zijn, kun je
misschien raden waar het bij omvangrijkere firma's
kan misgaan: zlj verliezen soms de connectie met hun
klanten. Volgens Rik Riezebos, oprichter van het
European Institute for Brand Management (EURIB),
valt onze merkenmanie dan ook mee: we zijn niet
tegen megabedrijven, maar tegen bepaalde ontwikke-
lingen die zij vaak doormaken. Om terug te komen op
Metallica: size matters, maar dat betekent niet dat
nothing else matters.
Het is vooral belangrijk hoe ondernemingen met de
grootte omspringen. "Groeiende bedrijven sluiten zich
bijvoorbeeld vaak af van de buitenwereld", legt Rieze-
bos uit. "Zoals de Europese Unie doorgaans minder
vertrouwd is dan de gemeenleraad,, zo zijn multinati-
onals doorgaans minder vertrouwd dan familiebedrij-
ven. Klagende klanten kunnen niet naar een lokaal
kantoor, maar moeten een landelljk informatienum-
mer bellen. Die onpersoonlijkheid kan onwede en
wantrouwen opwekken. Mijn motto: consumenten
moeten het idee hebben dat ze ergens een baksteen
door de ruit kunnen gooien. Ze doen het niet, maar
willen weten dat het k6n."
Toch nuanceert Riezebos dit punt meteen. "Irliet bij alle
grote bedrijven is er noo&akelijkerwijs sprake van toe-
nemende afstand", beweerthij. "Neem Innocent
Drinks. Op hun flesjes met smoothies plaatsen zij het
nummer van de zogenaamde banarw phanc. Ns je
daarnaar belt, wordt er opgenomen door een willekeu-
rige medewerker. Het is een slimme manier om contact
te houden met klanten. Ook als belangrijk merk kun je
persoonlijke relaties onderhouden, maar daar moet je
wel moeite voor doen." Een band met je klanten is dus
gewoon een kwestie van gaan met die banaan.

Speelkameraadies

Doorprirxyschandals en dubiqzedeak Hilftde hfti*op tacebooksfoeier ftrlaar het
ledenblvan de Fofielemih neemtmk dleen maartoe Rden b nietdatwede sihm
enorn liken, maarvoonl datwe geen 6chtahematief htrben

Volgens andere experts gaat de relatie tussen mens en
merk nogveel dieper. Michiel Maandag is zo iemand.
Hij is spreker, coach, eigenaar van een merkenadvies-
bureau en auteur van IIet enige boek ooer merken dat
je nodig hebt - maar niet te druk om KIJK te woord te
staan. Misschien kun je hem een merkengoeroe noe-
men, al is zijn hoofil net iets minder kaal en zijn bril
net iets minder opvallend dan het hoofd en de bril

Ue kunt stoppen met Nike, maar
niet met Google of Facebook'

van Seth Godin. Maandags visie: we zien merken
onbewust als personen.
"Ik vergelijk consumenten graag met kleine kinderen",
zegt hij. 'iA,ls die een kameraadje hebben dat iets stoms
doet, zeggen ze: 'ik wil niet meer met jou spelen'. Zo is
het ook met klanten en merken. Als een bedrijf iets
uitspookt watjou niet bevalt, kiesje gewoon een ander
merk. Een voorbeelil? Toen bleek dat Nike schoenen
liet maken in sweatshops, werden Puma en Adidas
meteen groter, Maar waar kinderen elkaar snel verge-
ven en de volgende dag alweer samen in de zandbak
zitten, zijn consumenten daar terughoudender in."
Net als Riezebos denkt Maandag dat bedrijfsactivitei-
ten belangrijker zijn dan bedrijfsomvang. "Grote mer-
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andere nrerken.

ken krijgen meer aandacht dan kleintjes'i zegt hij.
"Goed 6n slecht nieuws verspreidt zich dus sneller. En
deze bedrijven zijn eerder onderwerp van kritiek, want
het is niet leuk om te klagen over firma's die niemand
kent. Maar op andere niveaus speelt hetzelfde. Stel dat
de spreekwoordelijke bakker om de hoek lucht in zijn
brood blaast om het product groter te laten lijken...
AIs dat uitkomt, kan ook hij gewoon opdoeken - want
niemand wil brood van'de luchtpomper'J'
Het is daarvoor wel noodzakelijk dat er alternatieve
bakkers (of merken) zijn. 'Te kunt stoppen met Nike,
maar niet met Google", licht Maandag toe. "Vraag
mensen om tien zoekmachines te noemen, en je zult
merken dat het niemand lukt. Sites als Bing zijn geen
volwaardige alternatieven. Daarom blijven bedrijven
als Google en Facebook gewoon groeien, ondanks alle
kritiek over privacyschending: er is geen concurren-
tie. Maar ook deze situatie kun je zien als een relatie
van mens tot mens: het is een ongelukkig huwelijk,
waaruit je helaas niet zomaar kunt scheiden."

Het grotere plaatie
De Riezebos-Maandag-hypothese klinkt aannemelijk,
maar lijkt incompleet. De theorie verklaart wantrou-
wen n6 misstappen, maar gaat voorbij aan afkeuring
vooraf. Neem de explosie en de brand op het complex
van oliereus Shell in Moerdijk van afgelopen juni.
Nieuwssite Nu.nl bracht later het bericht dat er in het
nabijgelegen oppervlaktewater geen verhoogde con-

centraties schadelijke stoffen waren gevonden. De
eerste lezersreactie: "Nee, het zou ook een keer als iets
chemisch ofbrandbaars in de fikvlieg de as onge-
zond zou zijn..." Het taalgebruik is wat cryptisch,
maar de achterdochtige boodschap glashelder.
Toch denkt Maandag dat ook deze scepsis-op-voor-
hand goed verklaarbaar is. "Soms is wantrouwen sim-
pelweg industrie-afhankelijkj' meent hij. "Tegenover
energiebedrijven en andere grote industriedn koeste-
ren we een ingebouwde argwaan, onder meer omdat
we weten dat deze sectoren zich in het verleden niet
altijd als een fatsoenlijk mens hebben gedragen. Het-
zelfde verschijnsel zie je bij ondernemingen als gen-
techgigant Monsanto en bij banken ofverzekeraars:
de afkeer is niet specifiek gericht op een bepaald be-
drijf of een bepaald merk, maar op de branche waar- )
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HAPJE WANTBOUWEN
De laatste tijd lijdt vooral de voedselsector onder argwaan. Na
de'promotie'van paardenvlees tot rundvlees en na beschuldi-
gingen over asbest in de boterham lijkt geen maaliijd nog vei-
lig. Eerder dit jaar deden Trendbox en The Food Agency
daarom onderzoek naar vertrouwen in voedingsproducenten.
Uit een representatieve steekproef onder 756 respondenten
van 16 jaar en ouder blijkt dat 24 procent van hen meer ver-
trouwen heeft in kleine merken, terwijl slechts 9 procent meer
fiducie heeft in grote firma's (de rest zegt beide soorten bedrij-
ven even veel/weinig te vertrouwen).

Het biotechnologische bedrilf Monsanto is een fout bedriif. Dat vinden ahlum deze

demonstranten. De waag is: vinden ze dat cht, of vinden ze voonl dlle biotechnolo-

gische bedrijven fout?

binnen dat bedrijf of dat merk opereert." Er bestaat
kortom een soort producentenracisme.

Eigenrichting
Als we inderdaad een band kunnen krijgen met een
bedrijf of een merk, is wijzen naar stomme misstappen
en louche sectoren niet genoeg om onze twijfel te ver-
klaren. In een liefdesverhouding zijn immers (min-
stens) twee partijen. We moeten dus in de IKEA-,
Kohler-, Sanicare-, Bliss-, Sphinx-, Dansani- ofVille-
roy & Boch-spiegel durven kijken en onszelfdurven af-
wagen: welke rol spelen wij eigenlijk in deze affaire?
Misschien is het niet alleen zo dat flrma's ons laten val-
len, maar laten wij omgekeerd ook firma's in de steek.
Volgens marketingprofessor Itamar Simonson moeten
we terug in de tijd om het belang van merken te be-
grijpen. Stel datje decennia geleden een auto wilde
kopen, hoe maakteje dan een keuze? Behalve reclame,
de kletspraat van wienden enje eigen ervaringen had
je weinig houvast. In zulke informatiearme omstan-
digheden waren logo's een steunpunt: je vorige Ford
tufte prima, dus een nieuwe Ford zou vast niet alleen
achteruitrijden. Een merk hielp je om risico's te ver-
mijden - want als je steeds bij dezelfde fabrikant
kocht, kochtje nooit een kat in de zak.
Verrassing: de tijden zijn veranderd. Tegenwoordig
kunje op internet en sociale media zelfvolop research
doen: vala erptert reoieus tot gebruikerskritieken, van
unboring articles tot will it blend-ideo's en van prijs-
vergelijkingen tot specifi catieschema's. Tellingen laten
zien dat vier op de vijf Amerikanen in de jaren tachtig
altijd hetzelfde automerk aanschaften; andere tellin-
gen laten zien dat vier op de vijf Amerikanen tegen-
woordig webrecensies lezen voor een grote aankoop.
De studies van Simonson tonen aan dat deze kennis-
toename inderdaad ons koopgedrag verandert. Twin-
tig jaar geleden onderzocht hij het com,promise ffict:
zet volk voor een winkelschap met verschillende soort-

gelijke producten, en ze kiezen meestal de middenmo-
ter. Mietjes nemen een small coke,volproppers willen
een eatra large coke, maar normale mensen prefereren
een regtlar coke. Alleen: toen de hoogleraar het testje
in 2013 herhaalde en proefpersonen ook toegang gaf
tot online-informatie, was het compromise ffictver-
dwenen. Niet a"lleen werden zij minder gemiddeld,
sommigen ontdekten zelfs dat er zoiets als Fanta
bestond.
Deze ontwikkeling verandert onze verhouding met
merken. "Steeds meer consumenten zien hun relaties
met bedrijven als een open huwelijk'l echoot Simon-
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son de beeldspraak van Maandag.
"Loyaliteit brengt de klant niet
meer zoveel als woeger." Het valt
de wetenschapper dan ook op dat
advertenties steeds vaker over
spullen ('de nieuwe iPhone') en de-
tails ('het scherpste scherm') gaan,
maar minder over merken ('de re-
centste Apple'). "Elk product moet
zichzelf bewijzen," zo stelt hij, "en

de kracht van brands verminderll'
Waarom we ons a{keren van mer-
ken? Omdat we die rotzakken ge-
woon niet meer nodig hebben.

Relatietherapie
Zoals elke relatie is onze relatie met
merken kortom ingewikkeld. Ja,
we hebben een voorkeur voor un-
derdogs. Maar nee, kleine bedrij-
ven zijn niet immuun voor kritiek.
Ja, we zijn soms trouw aan geslaag-
de fabrikanten waarrnee we ons

i.; -

identificeren. Maar nee, we bli.jven
niet hangen in een verhouding als
we elders beter kunnen scoren. En
ja, we zoeken banden met beteke-
nisvolle brands. Maar nee, we hou-
den die connecties niet vast zonder
directe noodzaak. Dr. Phil (te veel
haar en brilloos, dus helaas geen
psychologiegoeroe) zou er een hele
kluifaan hebben.
Wat nou als je weer voor een win-
kelschap staat? Een koopadvies
kunnen we niet geven: het zou ons
rechtszaken rond sluikreclame op-
leveren, en die zouden het merk
KIJK schaden - sad but truaMaar
je kunt w6l wat om jezelf lachen
alsje wanhopig houvast zoekt bij
een groot merk, rebels de under-
dog steunt, ofge6mancipeerd alle
brands achterje laat liggen. Je
weet nu misschien nog niet welk
product je kiest, maar begrijpt wel
waarom. Niet weten, maar begrij-
pen - goede slogan, daar zou een

"Zelfs al zal het je een merksnob laten
Iijken, noem een label alsie sterke drank
bestelt. Kies een goed product en blijf
daarbii. Upgrade jezelf, in hemelsnaam.
Denk je soms dat je het eeuwige leven
hebt?"
CHRISTOPHER HITCHENS
Brits-Amerikaanse journalist en Johnnie Walker
Black Label-drinker

"Deoutside perception en deinside per
ception vanMicosoft zijn heel verschiF
!end. De kijkop Microsoft binnen Mico-
soft is altijd een soort underdog:ding."
BILL GATES
Een van de rijkste mensen ter wereld, ziet zijn
megabedrijf graag als een underdog

"Volgens mij zijn het aan gadgets ver-
slaafde sukkels die keurig als schapen in
hetgelid staan conform de directieven
van de rcclameafdelingvan Apple.
Volgens mii wordt het vooral iPaid."
,STOFFEL'

NRC.nl-lezer begrijpt niet waarom AppleJans
kamperen voor nieuwe iPhones

"Y*, we sell out - elke plek in de tent,
altiid als we spelen. ongeacht waar we
spelen!"
JASON NEWSTED
Oud-Metallica-bassist, laat commercieel
succes bijna cool klinken

"Een merk is voor een bedriif wat een
rcputatie is voor een persoon. Je kdigt
een r€putatie als je prcbeert om
moeiliike dingen goed te doen."
JEFF BEZOS
CEO van Amazon.com en moeilijke-dingen-
goed-doener

"She driveslike a dreom. Baby, rest
assured, lt don't get any betlerthan o
Thunderbird."

, ]OHN HIATT
, Zanger,legt uit waarom Amerikanen trouw zijn

aan hun automerk
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Sommige mensen

staan uren in de fl
un als eerste de

niarwste technolo-
gische gadgets in

handen te krijgen,

Maar staan ze hier

nu voor lret medr

Apple ofvoor het

product iPhone?

'EIk product moet zichzell
tegenwoordig bewijzen'

Rik Peters sprak voor dit artikel met Rik Riezebos (algemeen directeur EURIB) en Michiel Maandag (oprichter

monday brand advisory). Verder gebruikte hij onder meer de volgende literatuur:

- Michiel Maandag en Liisa Puolakka: Het enige boek over merken dot je nodig hebt om je bedrijf te starten, te

laten qroeien en te leiden I Haystack (2014)

- Se:h Godin: Tribes. Jij moet ons leiden I A.W Bruna (2009)
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Links naar meer informatie vind je op
www. kij kmaga zine.nl / ar likel / mega merke n
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