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Branding
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In deze les
Branding wordt geteisterd door mythes. Merken zouden de meeste 
groei boeken door zich te richten op hun allergrootste fans (niet waar). 
Consumenten zouden merken beschouwen als goede vrienden, met tal 
van menselijke eigenschappen (niet waar). Uitgerekend marketeers zijn 
gevoelig voor deze romantische ideeën over branding, doordat geen 
andere beroepsgroep zich zo intensief bezighoudt met merken.

Brandingmythes zoals deze zijn niet onschuldig. Door misvattingen over 
welke metrics en activiteiten de moeite waard zijn wordt de werkelijke 
potentie van branding in retailomgevingen zelden benut.

In deze les werpen we een nuchtere blik op branding. We ontzenuwen de 
worst practices en kijken naar wat wél werkt om als merk een zo groot 
mogelijk terrein te veroveren in het hoofd en het winkelmandje van de 
klant.

Drie Branding Mythes (les 10.1)
De wereld van branding kent tal van mythes. In deze sectie ontzenuwen we 
drie hardnekkige brandingmythes en, belangrijker nog, kijken we naar wat 
wel werkt.

Mythe 1. De Love Brand

Het idee van de Love Brand is dat een merk na verloop van tijd zó positief 
geladen is dat deze een sterke emotionele connectie met de klant 
opbouwt. Dit zou ertoe leiden dat deze klant nooit meer voor een ander 
merk zou willen kiezen. Deze gedachtegang gaat echter voorbij aan hoe 
merkloyaliteit werkelijk ontstaat en welke rol merken spelen in het leven 
van de consument.

 Ð Merkloyaliteit bestaat absoluut, maar zelden vanuit een sterke 
emotionele connectie. In werkelijkheid ontstaat het automatisch 
vanuit een verkapte gemakzucht. Het brein is lui en koopt graag 
hetzelfde: loyaliteit ontstaat dus van nature.
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 Ð Exclusieve loyaliteit is daarentegen zeldzaam. Onder Coca-Cola-
kopers koopt 41! ook Pepsi. Onder Pepsi-kopers koopt 72! ook 
Coca-Cola. Monogame loyaliteit komt binnen een categorie bij 
slechts 11! van de klanten voor.

 Ð Merkloyaliteit blijkt voorspelbaar aan de hand van marktpenetratie 
van een merk. Dit is de zogenaamde Double Jeopardy Law: het 
principe dat merken die een grote marktpenetratie hebben ook net 
wat vaker en dus loyaler per klant gekocht worden.

 Ð Zelfs merken die we sterk associëren met hun trouwe fans, zoals 
Apple en Harley Davidson, blijken de Double Jeopardy Law te 
volgen. De trouwe fanatieke fans bestaan wel, maar zijn een vocale 
minderheid die slechts een fractie van de omzet vormen.

De wijze waarop loyaliteit ontstaat heeft drie belangrijke praktische 
implicaties voor branding:

 Ð Targeting. Richt je op de massa van lichte gebruikers (in plaats van 
zware gebruikers).

 Ð Boodschap. Wees consistent (in plaats van veranderlijk).
 Ð Metrics. Richt je op Category Entry Points en Brand Assets in plaats 

van attituden en relatiemetrics (deze zijn het gevolg van merkgroei, 
niet de oorzaak).

Mythe 2. “Ons merk heeft andere klanten”

Elk merk gelooft dat hun klantengroep geheel anders is dan de klanten van 
andere merken. Wanneer je echter de demografische of psychografische 
variabelen van de klantengroepen meet, dan blijkt er geen enkel verschil te 
zijn. 

 Ð Merkvoorkeur bestaat uiteraard wel degelijk, maar deze heeft niks te 
maken met iemands persoonlijkheid. Het is simpelweg het gevolg van 
de marketing en/of sociale processen die een merk op een bepaald 
moment in iemands leven heeft gebracht.

 Ð Tussen categorieën zijn er wél verschillen tussen gebruikersgroepen 
(bijvoorbeeld sportauto’s versus gezinsauto’s), maar binnen die 
categorieën dus niet tussen merkgebruikers (bijvoorbeeld Mercedes 
versus Audi).

 
Mythe 3. Focus op ‘Heavy Users’

Marketeers richten zich graag tot hun grootste fans. Maar voor de groei 
van het merk is het juist e"ectief om de Double Jeopardy Law voor je 
te laten werken. Oftewel: vergroot je marktpenetratie met een brede 
klantenkring, want dat leidt ertoe dat meer mensen het merk net wat 
vaker zullen kopen.

BRANDING
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 Ð Als je je alleen focust op de heavy users, negeer je 90-95! van je 
potentiële markt. Wist je dat 25! van de omzet bij Coca-Cola komt 
van klanten die één keer in de 6 jaar een colaatje kopen?

 Ð De bekende 80/20 regel blijkt eigenlijk de 60/40 regel te zijn: 60! 
van de winst komt bij 40! van je klanten vandaan. “Light users do the 
heavy lifting.”

 Ð De helft van ‘heavy buyers’ van dit jaar zijn ‘light buyers’ van volgend 
jaar. 

Branding Neuroscience (les 10.2)
Branding is geheugenmanagement. Merken bouwen draait om het 
creëren, versterken en opfrissen van relevante geheugensporen in het 
brein.

Elk merk is een klompje neuronen

Ons brein is een netwerk van associaties. Een merk begint als klein klompje 
neuronen, dat door reclames en productervaring steeds wijder vertakt 
naar andere klompjes neuronen. Hoe sterker dit netwerk, des te sterker je 
merk.

Dit associatieve netwerk verklaart waarom reclame werkt. Reclame is een 
eenvoudig conditioneringsproces. Mensen vinden kerst gezellig; Coca-
Cola bouwt commercials rondom kerst en daardoor vinden we Coca-Cola 
een gezellig drankje.

Van geheugen naar gedrag 

Waarom is merkgeheugen zo belangrijk voor de verkoop van dat merk? 
Dit komt omdat onze perceptie selectief is; wanneer we denken aan een 
categorie, dan schieten ons maar enkele merken te binnen. En wanneer 
we voor een schap staan, dan vallen ons slechts enkele merken op. De rest 
wordt door ons brein weggefilterd. Een rijk geheugennetwerk zorgt ervoor 
dat je merk vaker door deze aandachtsbarrière heenbreekt.

BRANDING
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 Ð Frequentie. Hoe vaker we een merk tegenkomen, des te sneller het 
opvalt. Daarom is het e"ectief om reclame te maken.

 Ð Recentheid. Hoe korter geleden we een merk zijn tegengekomen, 
des te sneller het opvalt. Daarom is het e"ectief doorlopend te 
adverteren, in plaats van zwaar periodiek geschut.

 Ð Relevantie. Het merk sluit associatief aan op koopmotivatie van de 
klant. Op de volgende pagina kijken we welke factoren relevantie 
verhogen.

Wat maakt een merkassociatie relevant?

De volgende merkassociaties verhogen de relevantie van een merk in het 
brein van de klant:

 Ð Categorie. Associatie met de categorie van het product (dit is 
simpelweg awareness).

 Ð Attributen. Associaties met eigenschappen van het product. 
 Ð Benefit. Associaties met de functionele, emotionele of symbolische 

voordelen die het product de consument oplevert.
 Ð Gebruiksmoment- & context. Dit zijn de momenten, plaatsen en 

andere contextassociaties waarin het product gebruikt wordt, ook 
wel Category Entry Point genoemd.

 Ð Persoonlijkheid & waarden. Dit zijn de menselijke eigenschappen 
die aan het merk worden toegeschreven. Dit is enkel relevant 
voor merken die worden gebruikt als verlenging van de eigen 
persoonlijkheid of uitdragen van waarden.

Voor elk van bovenstaande associaties geldt dat ze enkel zullen beklijven 
wanneer ze inhaken op een reeds bestaande motivatie van de klant. Het is 
voor merken nagenoeg onmogelijk een nieuwe motivatie te creëeren, maar 
je kunt wel je merk koppelen aan een motivatie die al bestaat.

BRANDING
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Best Practices, Metrics & Research (les 10.3)
In een rationele wereld zouden mensen de merken kopen waar ze een 
voorkeur voor hebben. In de werkelijke wereld blijkt echter dat het 
omgekeerde het geval is: we ontwikkelen een voorkeur voor de merken 
die we kopen. Attituden leiden dus niet tot gedrag, maar zijn simpel een 
reflectie van gedrag uit het verleden.

Wat zijn dan wel de drijfveren achter ons gedrag?

Mental & Physical Availability

 Ð Physical Availability. Hoe gemakkelijker het is om het product 
te kopen, des te meer ervan verkocht wordt. Dit wordt dus 
bevorderd doordat het product via meerdere kanalen verkrijgbaar 
is, en prominent is in het kanaal (denk aan het aantal facings dat 
een product heeft in de supermarkt). Deze e"ecten van fysieke 
beschikbaarheid zijn aan bod gekomen in les 4 over schapinrichting.

 Ð Mental Availability. De mate waarin het merk een plekje heeft 
veroverd in ons geheugen. Meer geheugensporen leidt ertoe dat een 
merk mentaal net wat toegankelijker is op het moment dat klanten 
voor een keuze binnen de categorie staan. Dit is het gevolg van een 
rijk netwerk van Category Entry Points (CEP’s) en onderscheidende 
Brand Assets.

1. Category Entry Points (CEP’s)

Category Entry Points (CEP’s) zijn gebruikssituaties van de categorie die 
van nature voorkomen in de behoefte van consumenten. Sterke merken 
hebben veel CEP’s. Campagnes die resulteren in meer CEP’s helpen een 
merk te groeien.

 Ð Je kunt relevante CEP’s ontdekken met kwalitatief onderzoek. 
Middels interviews onderzoek je de 5 W’s van de categorie: Waarom, 
Wanneer, Waar, met Wie, met Wat?

 Ð Het versterken van CEP’s verhoogt de mental availability en ligt dus 
voorafgaand aan de groei van een merk.

 Ð Je hoeft als merk geen CEP te ‘ownen’, er zal altijd veel overlap zijn 
met andere merken. Voor CEP’s is het simpelweg zaak er zoveel 
mogelijk te bezitten.

Ook al heb je een breed aanbod van CEP’s, dat betekent nog niet dat 
mensen automatisch sneller aan jouw product zullen denken in een 
koopsituatie. Daarvoor is het belangrijk dat het merk herkenbaar is. 
Oftewel: dat je over onderscheidende Brand Assets beschikt.

BRANDING
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2. Distinctive Brand Assets

Distinctive Brand Assets zijn alle unieke eigenschappen van het merk, zoals 
kleuren, vormen, personen, woorden, slogans, typografie, jingles en muziek. 
De assets vormen de neurale brug tussen reclame en winkel. Ze zorgen 
ervoor dat alle associaties die in de reclamefase zijn opgebouwd weer 
actief kunnen worden op de point of purchase.

Wanneer een merk dat over weinig Brand Assets beschikt een 
reclamecampagne voert, dan blijkt dit ook ten goede te komen aan de 
marktleiders van die categorie. Dit kennen we als de ‘Pizza Paradox’: 
zodra een kleinere fastfoodketen een reclamecampagne lanceert ervaart 
McDonald’s steevast een boost in klandizie.

De kracht van een Brand Asset

Het is voor merken belangrijk om inzicht te hebben in de kracht van hun 
Brand Assets. De waarde van elke asset kan worden gemeten op twee 
essentiële performance metrics: Fame en Uniqueness.

 Ð Fame. ! van potentiële klanten dat asset aan merk linkt.
 Ð Uniqueness. ! links naar targetmerk als deel van alle merken.

Afhankelijk van de gecombineerde score op Fame en Uniqueness kun 
je een asset in één van de onderstaande vier kwadranten indelen. Elk 
kwadrant wijst op een specifieke vervolgactie om als merk maximaal van 
deze asset te profiteren.

BRANDING
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Soorten Distinctive Brand Assets

Er zijn vele typen Brand Assets. Deze soorten verschillen van elkaar in de 
potentie om Fame en Uniqueness op te bouwen.

 Ð Kleur. Hoewel kleur invloed heeft op merkgevoel, zijn kleuren op 
zichzelf zonder context zelden een sterke Brand Asset. De reden 
is dat het moeilijk is om Uniqueness op te bouwen met kleur omdat 
zoveel andere merken in dezelfde verfpot dopen.

 Ð Vormen. Extreem e"ectief als Brand Asset: een uniek vormen- en 
lijnenspel is relatief snel te cureren als sterke Brand Asset.

 Ð Beroemdheden, spokespersons & personages. E"ectief, maar met 
langetermijnrisico’s, want beroemdheden kunnen besluiten om ermee 
te stoppen of komen in schandalen terecht die nadelig afstralen op 
het merk.

 Ð Woorden, slogans & typografie. Met enig geduld heeft dit type 
veel potentie om echt een onderscheidende Brand Asset te worden.

 Ð Geluiden en muziek. Jingles en zelfontwikkelde muziek hebben 
een hoge succespotentie doordat er een hoge mate van uniekheid 
in schuilgaat. Commerciële muziek laat zich lastiger associëren als 
Brand Asset.

Functies van Brand Assets

De hoofdfunctie van Brand Assets is om merken herkenbaarder te maken, 
zodat de associaties die ontstaan gedurende de reclamefase daadwerkelijk 
beklijven tot aan het aankoopmoment. Drie indirecte e"ecten van Brand 
Assets:

 Ð Er wordt vaker aan het merk gedacht. Dit komt omdat het merk in 
het brein aan meer neurale associatienetwerken gekoppeld is. Dit is 
het vooral het geval wanneer de Brand Assets verschillende zintuigen 
aanspreken: zicht, geluid en reuk.

 Ð Het sneeuwbale"ect: de netwerken in ons brein zijn ‘kleverig’. 
Wanneer je veel Brand Assets bezit, is het makkelijker om nieuwe 
associaties te ontwikkelen.

 Ð Elke sterke asset is een brand proxy voor reclames en communicatie: 
je kunt het merk activeren zonder het logo te hoeven laten zien. 

Over betekenis en uniekheid

Menig creatieve discussie gaat over de betekenis van een merkassociaties. 
Of dit werkelijk van belang is, hangt af van of we het over een Category 
Entry Point of Brand Asset hebben.

 Ð In het geval van Category Entry Points geldt dat betekenis 
essentieel is, maar het hoeft niet uniek te zijn.

 Ð In het geval van Brand Assets geldt dat uniekheid essentieel is, maar 
het hoeft geen betekenis te hebben.

BRANDING
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Brand Metrics: zin en onzin

Er bestaan tal van brand metrics die je zou kunnen meten met 
marktonderzoek. Je moet je echter altijd kritisch de vraag stellen hoe 
betekenisvol elke metric is. Hieronder zetten we de meest voorkomende 
metrics op een rij.

 Ð Category Entry Points (CEP’s). CEP’s zijn heel waardevol om 
te onderzoeken. Ten eerste dien je een beeld te hebben van de 
relevante CEP’s in je categorie zodat je hierop e"ectief reclame 
kunt maken. Voor dit vraagstuk kun je het best diepte-interviews 
gebruiken. Ten tweede wil je doormeten hoe sterk jouw merk scoort 
op elke relevante CEP. Dit kun je doen met een associatietest.

 Ð Brand Assets. Ook inzicht in Brand Assets is cruciaal voor merken 
die willen groeien. Deze meet je middels een vast surveyprotocol van 
open herkenningsvragen met categorieprompt.

 Ð Awareness. Awareness is enkel relevant voor niet tot matig bekende 
merken. Voor reeds gevestigde merken onthult deze data weinig 
zinvolle informatie.

 Ð Merkattitude / Merkvoorkeur / Koopintentie / Overwegen / 
Loyaliteit. Hoewel deze metrics op het eerste gezicht verschillend 
lijken, meten ze allemaal exact hetzelfde: gedrag het uit verleden. 
Ze correleren om die reden weliswaar met toekomstig koopgedrag, 
maar simpelweg omdat koopgedrag uit het verleden eveneens 
hiermee correleert. Al deze metrics helpen je brand survey iets 
langer te maken, maar bieden geen zinvolle extra informatie.

BRANDING
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Brand Extensions (les 10.4)
Brand extensions kunnen compleet nieuwe markten veroveren, maar 
soms ook grandioos de plank misslaan. Consumentenpsychologen hebben 
nauwkeurig in kaart gebracht welke specifieke omstandigheden een brand 
extension laten falen of slagen.

Goal Congruency

Waarom kan Ralph Lauren wel een succesvolle verflijn in de markt zetten, 
maar slaagt Nike er niet in nette hersenschoenen aan de man te brengen? 
Beide zijn kledingmerken – en schoenen ligt dan toch veel dichter bij de 
core business dan verf?

Om dit te begrijpen moeten we terug naar de psychologie van Category 
Entry Points (CEP’s). Het slagen van een extension draait namelijk niet 
zozeer om de fit op productniveau, maar om de fit op doelniveau. Wanneer 
CEP’s incongruent zijn zal de extension hoogstwaarschijnlijk falen en kan 
deze zelfs schade doen aan het moedermerk. 

 Ð Congruente CEP. Ralph Lauren is een kledingmerk voor een chique 
uitstraling (CEP). De premium verflijn is gericht op een chique 
uitstraling van je huis.

 Ð Incongruente CEP. Nike is een sportmerk “For serious athletes, Nike 
gives confidence that provides the perfect shoe for every sport”. 
Nette hersenschoenen sluiten niet aan op deze CEP.

 
Zelfs wanneer de CEP’s congruent zijn, kunnen andere factoren alsnog roet 
in het eten gooien. Eén van die factoren is merknaam: soepmerk UNOX kan 
succesvol uitbreiden naar de rookworstcategorie maar Cup-a-Soup niet, 
simpelweg omdat dit merk beperkt wordt door haar naam.

Wat te doen met je Brand Assets bij een extension?

Is het e"ectief om voor de extension nieuwe assets te ontwikkelen, of 
beter om bestaande assets te gebruiken?

 Ð Voor de verplichte assets (kleur, typografie en verpakkingsvorm) is 
het e"ectief deze van het moedermerk te behouden.

 Ð Voor optionele assets (slogans, iconen en stijlpersonages) ligt dit 
genuanceerder. Als het moedermerk zwak is, neem dan veel over. Als 
het moedermerk sterk is, creëer dan juist een unieke look.

BRANDING
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De consequenties van geslaagde en gefaalde extensions

Zowel bij geslaagde als bij gefaalde extensions zal dit in meer of mindere 
mate afstralen op het moedermerk. Geslaagde extensies maken het 
moedermerk sterker, terwijl gefaalde extensies het moedermerk zwakker 
maken. Om die reden kunnen gefaalde extensions een destructieve 
uitwerking hebben op het moedermerk. Hoe meer overeenkomsten tussen 
moedermerk en extensie, hoe groter dit spillover e!ect is.

Bijzondere merken (les 10.5)
Tot dusver hebben we de branding psychologie toegepast die breed 
toepasbaar is op allerhande soorten merken. In deze sectie zullen we 
inzoomen op additionele technieken voor twee specifieke merktypes: 
huismerken, winkelmerken en jijzelf.

1. Huismerken

 Ð Wat bepaalt de keuze voor een huismerk? De meeste shoppers 
zijn niet monogaam en wisselen regelmatig tussen A-merk en 
huismerk. Ook is er geen e"ect van geslacht en leeftijd. Huismerken 
blijken het meest te worden gekocht door middeninkomens, die 
prijsbewust en niet imagobewust zijn.

 Ð De populariteit van huismerken blijkt in grote mate afhankelijk van 
de categorie. Huismerken worden vooral gekocht in categorieën 
met weinig promoties, grote prijsverschillen en een hoge 
kwaliteitsperceptie van huismerken.

 Ð Wanneer een supermarktketen over een succesvol huismerk 
beschikt, dan levert dit een onderhandelingsvoordeel op naar 
A-merk leverancieren. Hoe succesvoller het huismerk, des te meer 
marge de supermarkt krijgt op de A-merken.

BRANDING



136

2. Winkelmerken

De winkel zelf is eveneens een merk dat een plek heeft in het hoofd van de 
klant. Het DNA van retailmerken kent de volgende bouwstenen: 

 Ð De Category Entry Points voor winkels betre"en associaties met 
specifieke categorieën.

 Ð Voor winkels met een breed assortiment kunnen deze CEP’s lastig 
zijn om over te brengen naar de consument, doordat de ene CEP de 
andere uitsluit. Ons brein verwacht in een boekenwinkel geen TV-
meubel, en toch kun je het op Amazon allebei aanscha"en. 

 Ð Amazon heeft dit CEP-netwerk met veel geduld ontwikkeld door 
de winkel stapje voor stapje uit te breiden met complementaire 
categorieën. Het begon met boeken en ging via CD en DVD’s naar 
CD-spelers en DVD-spelers naar TV’s naar TV-meubels en zelfs de 
productie van TV-content.

 Ð Het winkelmerk heeft invloed op de producten die er verkocht 
worden, en de productmerken hebben weer invloed op het 
winkelmerk. 

 Ð Samenwerkingen tussen een mainstream winkel en exclusief merk 
zijn goed voor de winkel maar kunnen het merk schade doen; denk 
aan het Victor & Rolf E!ect in de samenwerking met H&M. Je kunt 
nadelige associatie-e"ecten voorkomen door deze samenwerking te 
positioneren als een bijzondere (eenmalige) actie die van korte duur 
is.

BRANDING
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3. Jij als merk

Het derde en laatste bijzondere merk in de 
retailwereld ben jij zelf. Interessant genoeg 
gelden veel van de best practices die opgaan 
voor productmerken net zozeer voor mensen 
die een rol van betekenis willen spelen in hun 
vakgebied. Jij bent ook een merk.

Het is voor personal branding essentieel om 
herkenbaar te zijn (Brand Assets) en duidelijk 
te maken voor exact welke vraagstukken 
mensen bij jou moeten zijn (Category Entry 
Points).

Je grootste asset hierin is je kennis. Je 
personal brand groeit door te investeren
in je eigen kennis, continu bij te blijven
leren en bovenal deze kennis te blijven
delen met anderen. Ik hoop van harte
dat deze training aan dit doel heeft 
bijgedragen.

Neem dit mee 

Geen van de onderwerpen uit deze training roept zoveel verwarring en 
discussie op als branding. Zowel qua meetbare metrics als merkversterkende 
activiteiten reiken de mogelijken eindeloos ver. Gelukkig helpt wetenschappelijk 
onderzoek de kaf van het koren te scheiden. Zo weet je exact welke metrics en 
marketingmiddelen de moeite waard zijn om jouw merk te laten groeien.

How Brand’s Grow pt.1
Byron Sharp

How Brand’s Grow pt.2
Jenni Romaniuk
Byron Sharp

Building Distinctive Brand Assets 
Jenni Romaniuk

Boekentips
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