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Samenvatting 

‘Als je wil sturen op groei is Brand Preference het navigatiesysteem’ 

Een nieuwe generatie consumenten combineert hoge verwachtingen van merken met een sterk 
variërend – soms onberekenbaar – aankoopgedrag. Waar merkvoorkeur de afgelopen decennia 
vooral de uitkomst was van bekendheid, reclame en promotie programma’s, was deze 
merkvoorkeur zelden de ambitie. Opvallend, gezien verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld van 
het gezaghebbende Marketing Accountability Standard Board in de VS) hebben aangetoond dat 
merkvoorkeur sterk correleert met marktaandeel. Vreemd genoeg is er tot op heden weinig 
onderzoek gedaan naar hoe merkvoorkeur wordt opgebouwd. In deze whitepaper ontdek je niet 
alleen wat de vijf drivers achter merkvoorkeur zijn, maar ook welke directe relatie ze hebben met 
de groei van het marktaandeel. 

 

 

Figuur 1: de 5 drivers achter merk voorkeur 

 

En vooral hoe het Brand Preference Index model direct bruikbare inzichten biedt om precies in 

die plannen te investeren waar de impact op de merkvoorkeur het grootst is. Het merkvoorkeur 
denken biedt daarmee een simpel en éénduidig model voor een effectieve groeistrategie waar 
wel alle elementen die merkvoorkeur verklaren worden meegenomen. Dit in tegenstelling tot het 
gedachtegoed van Byron Sharp of de Net Promotor Score. 
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Hoe focus op Brand Preference leidt tot 
focus op groei; de theorie 
Een nieuwe generatie consumenten combineert hoge verwachtingen van merken met een sterk 
variërend en soms onberekenbaar aankoopgedrag. Waar merkvoorkeur de afgelopen decennia 
vooral de uitkomst was van bekendheid, reclame en promotie programma’s, was merkvoorkeur 
zelden de ambitie. Opvallend, gezien verschillende onderzoeken (bijvoorbeeld van het 
gezaghebbende Marketing Accountability Standard Board in de VS) al vaker hebben aangetoond 
dat merkvoorkeur sterk correleert met marktaandeel. Waarom sturen marketeers dan niet vaker 
op het creëren van een voorkeurspositie bij de consument? 

Een belangrijke reden hiervoor is mogelijk de onbekendheid met merkvoorkeur als strategisch 
instrument. En nog minder over merkvoorkeur in het digitale tijdperk. Denk aan vragen zoals: 

- Welke factoren beïnvloeden merkvoorkeur? 

- Hoe komt merkvoorkeur vandaag de dag tot stand? 

- Verschilt dit per industrie, categorie of land? 

- Hoe verhouden merken binnen een categorie zich tot elkaar? 

- En de belangrijkste natuurlijk: hoe vergroot je de voorkeur voor een merk? 

Het zoeken naar de antwoorden op deze belangrijke vragen is de drijfveer achter het Brand 
Preference Center. Want hoewel de kracht van reclame aantoonbaar afneemt zien wij duidelijk 
dat het belang van het merk toeneemt. Er is dus meer kennis nodig over hoe mensen hun (merk) 
voorkeuren bepalen en in welke mate de verschillende merk eigenschappen, prestaties, feiten, 
emoties en beschikbaarheid in dit complexe proces een rol spelen. 

Het verband tussen Brand Preference en marktaandeel 

De correlatie tussen merkvoorkeur en marktaandeel is al vaak bewezen. Maar het verband zou 
misschien nog beter omschreven kunnen worden als “merkvoorkeur is de belofte van een 
groeiend marktaandeel”. In de praktijk zijn er verschillende redenen waarom marktaandeel en 
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merkvoorkeur (tijdelijk) uit de pas kunnen lopen. Het gaat wat ver om in deze whitepaper op alle 
mogelijkheden in te gaan dus beperken wij ons tot een tweetal voorbeelden: 

 

A. Merkvoorkeur is groter dan 

marktaandeel. 

Het product is lastig te krijgen. Dit kan een 
distributieprobleem zijn. Een slechte positie in 
het schap of in het geval van e-commerce een 
(te) lang betaal- en uitcheck proces. In dit geval 
zal verbetering van “Availability” heel snel impact 
op het marktaandeel hebben. 

Een oud gevestigd merk scoort nog goed/redelijk 
op pijlers als “Emotional connection”, “Mental 
leadership” of “Availability”. Denk aan merken als 
Blokker en de Telegraaf. Hoewel hun 
marktaandeel wegzakt blijft merkvoorkeur uit een 
soort van romantische reflex nog wel een tijdje 
bestaan. Scores van dergelijke merken op prijs-
waarde verhouding en betekenisvol onderscheid 
zijn dus vaak laag. 

 

B. Merkvoorkeur is lager dan 

marktaandeel 

Als veel met het prijswapen wordt gewerkt zal dit 
ongetwijfeld een positief effect hebben op het 
marktaandeel, maar niet direct op de 
merkvoorkeur. Het prijsinstrument heeft vaak 
slechts een beperkte werking en vaak een 
desastreus effect op het merk. 

Sommige merken worden gekocht als compromis 
op prijs of beschikbaarheid. De bekendere 
voorbeelden zijn te vinden in mode (bijvoorbeeld 
Zeeman), telefonie (Huawei) of in de aanschaf van 
huismerken (Albert Heijn of Jumbo). 

 

 

Nu we meer inzicht hebben gekregen hoe het verband tussen merkvoorkeur en marktaandeel in 
de praktijk werkt is het een mooi moment om de werking van merkvoorkeur van wat dichterbij te 
bekijken. 
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De 5 pijlers onder merkvoorkeur 

Op basis van uitvoerig onderzoek naar de drivers achter merkvoorkeur in zowel verschillende 
categorieën als in binnen- en buitenland heeft het Brand Preference Center 5 drivers achter 
merkvoorkeur geïdentificeerd.  

Het model identificeert vijf factoren die significant van invloed zijn op het laten groeien van 
merkvoorkeur.  

 

Figuur 2: Brand Preference Index model 
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1. Mentaal marktleiderschap 

Dit zijn merken die als “de leider” in de betreffende categorie worden beschouwd. Een hoge Top 

of mind awareness is daarvoor de belangrijkste indicator. Deze merken zijn vaak synoniem 
geworden voor de categorie en verdienen als merk de “premier bonus”. Ze krijgen de meeste 
media-aandacht en scoren goed op earned media. Bij deze merken begint in veel gevallen de 
klantreis, maar dat wil niet automatisch zeggen dat die reis daar ook eindigt. 

Opvallend is namelijk dat mentaal marktleiderschap niet automatisch parallel blijkt te lopen met 
commercieel succes. Zo scoren sommige “oudere, bekende” merken hoog op factoren als 
bekendheid en beschikbaarheid terwijl ze op andere factoren als prijs-waarde verhouding, 
emotionele merkverbinding en betekenisvol onderscheid ingehaald worden door jongere, 
innovatieve spelers. Een merk als C&A is hier een duidelijk voorbeeld van. 

2. Beschikbaarheid 

Bij beschikbaarheid draait het van oudsher vooral om distributie. Is het merk beschikbaar op het 
moment van de behoefte? Er zijn ook andere invalshoeken om naar beschikbaarheid te kijken, 
zoals de financiële hoek. Louboutin kan een favoriet schoenenmerk zijn, maar de klant moet zich 
die kunstwerkjes wel kunnen veroorloven. En overstappen naar een nieuwe provider is lastig 
wanneer de klant net een nieuw telefoonabonnement heeft afgesloten bij de huidige provider. 
Daarnaast is ook mentale beschikbaarheid van groot belang. Denkt men bij een biertje bij het 
haardvuur aan hetzelfde merk bier als met vrienden in de kroeg? Voor alle retailers en e-
commerce platformen is de gehele klantreis van grote invloed op de beschikbaarheid score.  
Zoals hieronder ook duidelijk het verschil te zien is tussen Zalando en Wehkamp.  
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3. Prijs-waarde verhouding 

De prijs-waardeverhouding 
geeft uitdrukking aan de 
waarde die het product of 
dienst in de ogen van de 
consument vertegenwoordigt. 
Het is het antwoord op de 
klassieke vraag in hoeverre 
men “waar voor zijn geld krijgt”. 
In ons land bestaat de neiging 
om de rol van prijs ten opzichte 
van waarde te overschatten. 
Zou dat misschien komen uit 
gebrek in het vertrouwen in het 
eigen product? In onze 
onderzoeken zien wij juist dat 
sterke merken hoger op de 

prijs-waardever-houdingen 
scoren dan merken die het 
prijswapen vaak in stelling 
brengen. Apple scoort  in ons 
onderzoek aanzienlijk hoger op 
dit punt dan de goed-kopere 
Chinese aanbieders als 

Huawei, ondanks dat Apple honderden euro’s duurder is.   

Een bijkomend voordeel van een goede score op de prijs-waarde verhouding is dat prijs 
promoties van duurdere merken in de praktijk beter werken dan merken met een lagere prijs- 
waardeverhouding. Zo is de gepercipieerde waarde van Hertog Jan bier hoger dan die van 
Bavaria. Als Hertog Jan dezelfde actieprijs heeft als Bavaria zal de waarde van het Hertog Jan 
aanbod aantrekkelijker zijn.  

Figuur 3: Brand Preference Index model in de online fastion-retail 
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4. Betekenisvol onderscheid 

Merken met een hoge 
merkvoorkeur onderscheiden 
zich met een duidelijk 
klantvoordeel, onlosmakelijk 
verbonden met het merk. 
Jarenlang was het marketing 
mantra dat, sinds er geen 
slechte producten meer 
gemaakt worden, een 
betekenisvol onderscheid op 
product niveau een 
onhaalbare kaart zou zijn. Het 
verschil tussen de 
vriesgedroogde kruiden in een 
pakje Unox Cup-a-Soup en 
een pakje Maggi Opkikker laat 
zich in de praktijk inderdaad 
lastig uitleggen. Toch is het 
juist op het gebied van 
betekenisvol onderscheid de 
consument kritischer en 
veeleisender geworden. Het 
hebben van een betekenisvol 
onderscheid is in een aantal categorieën, zoals de biermarkt, zelfs één van de hoogst scorende 
factoren. Marketeers zullen zich daarom meer moet focussen op het continue verbeteren (en 
communiceren) van de productbeleving en prestaties. Iets wat bij veel product- en innovatie 
gedreven tech-bedrijven vaak vanzelfsprekend is.  

 

 

Figuur 4: Brand Preference Index model in de biermarkt 
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5. Emotionele merkverbinding 

De mate van emotionele verbondenheid met het merk is in vele categorieën nog steeds één van 
de zwaarstwegende factoren voor merkvoorkeur. De afgelopen decennia was reclame het 
belangrijkste instrument om emotionele verbinding en voorkeur te creëren. Nu neemt het belang 
van reclame gestadig af, mede door dalende bereikcijfers van de klassieke media en meer 
kritische houding van de consument. Het belang van de emotionele connectie neemt juist toe. De 
merken die hun beloftes op de belangrijkste momenten in de klantreis waarmaken mogen 
rekenen op een sterkere emotionele connectie met hun gebruikers. Opvallend is ook het 
omgekeerde waar. Recentelijk hebben we onderzoek gedaan naar merkvoorkeur in fashion, 
waaruit blijkt dat claims op “duurzaamheid” en “biologisch” hier en daar juist negatief scoren. 
Schijnbaar zijn deze claims (nog) niet geloofwaardig genoeg. 

Merkvoorkeur ziet er in elke categorie anders uit 

Het zal niet verrassend zijn dat merkvoorkeur in elke categorie zijn eigen gezicht kent. De wijze 
waarop de voorkeur voor frisdrank wordt bepaald verschilt nogal met de wijze hoe de voorkeur 
voor een online fashion retailer tot stand komt. Juist de verhoudingen tussen de vijf pijlers helpen 
goed te bepalen wat de drijvende krachten achter voorkeur zijn binnen de specifieke categorie. 
Waar onder andere betekenisvol onderscheid in bier en frisdrank vandaag de dag één van de 
belangrijkere pijlers onder merkvoorkeur is, speelt betekenisvol onderscheid binnen de fashion 
categorie slechts een beperkte rol. Daar zijn emotionele merkverbinding en prijs-waarde 
verhouding echt dominant. Kortom door meer inzicht te krijgen in de drivers achter voorkeur kan 
effectiever en directer gestuurd worden op groei. 
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De 4P’s van Kotler zijn weer helemaal terug 

Kotler is voor marketing wat Cruyff was voor het voetbal. Hij vond “totaal marketing” uit en zijn 
beroemde vier P’s: prijs, plaats, product en promotie staan in de hersenen van elke marketeer 
gegrift. Toch is Kotler de afgelopen decennia een beetje in de vergetelheid geraakt. Slechte 
producten bestonden niet meer, nieuwe innovaties werden binnen een mum van tijd door de 
concurrent gekopieerd, producten zijn overal te koop en op prijs konden merken zich moeilijk 
onderscheiden. De 4P’s van Kotler, ook wel de Unique Selling Proposition genoemd, werd 
collectief ingeruild voor die ene van P van promotie. Mooier gezegd, de Unique Emotional 
Proposition. Het moge duidelijk zijn dat vooral tv-reclame in staat was deze emotionele 
boodschap overtuigend over te brengen. Later werd dit gedachtengoed ook nog eens versterkt 
door de populaire “why” van Simon Sinek. Deze liefdesverklaring aan merkemotie verklaard de 
enorme hausse in de tv-reclame van de afgelopen 20 jaar.  

Nu, 20 jaar verder, zijn de 4P’s ineens weer helemaal terug. Het Brand Preference Center toont 
aan dat nieuwe generaties consumenten meer dan ooit geïnteresseerd zijn in de prijs-waarde 
verhouding van een product of in de betekenisvol onderscheid van een merk. Een 
schoonmaakmiddel mag gewoon weer heel goed zijn in vlekken verwijderen. In sommige 
onderzochte categorieën, waaronder de biermarkt, blijkt betekenisvol onderscheid vandaag zelfs 
de belangrijkste driver van voorkeur te zijn.  

Gevestigde merken worden succes vol aangevallen door nieuwe merken en het Brand Preference 
Onderzoek toont aan dat dit vooral gebeurt via de prijs-waarde verhouding en betekenisvol 
onderscheid. Het ligt voor de hand om te denken dat dit vooral opgaat voor erkende disruptors 
als bijvoorbeeld Ryan Air en Action. Maar ook merken als Hertog Jan en Rituals zijn binnen relatief 
beperkte tijd succesvol geworden door het verschil te maken op deze pilaren. Middels Brand 
Preference onderzoek kan de potentiële impact van challengers al in een heel vroeg stadium 
gesignaleerd worden. Belangrijk want dan is er nog voldoende tijd om in te grijpen en de 
concurrentie aan te gaan.  

Door op merkvoorkeur te gaan sturen ontstaat er een integrale kijk op het merk en alle factoren 
die impact hebben op groei. De 4P’s lijken weer dus helemaal van deze tijd. De Brand Preference 
Index laat de samenhang zijn tussen alle P’s binnen een categorie. Duidelijker en meetbaarder 
dan dat Kotler ooit heeft kunnen dromen. 



 
 Merkvoorkeur, de motor achter groei! 
 
 

 
 

 

 11 

Brand preference als praktisch instrument 
voor beslissers 
Tot zover het Brand Preference gedachtengoed. Nu willen we graag laten zien hoe Brand 
Preference in de praktijk werkt. In deze paragraaf besteden wij aandacht aan vragen als: 

- Voor wie is de Brand Preference aanpak relevant?. 

- Hoe werkt het Brand Preference Center? 

- Hoe worden de resultaten vertaald naar direct uitvoerbare inzichten? 

Voor wie is de Brand Preference aanpak relevant? 

De Brand Preference methodiek biedt voordeel voor verschillende organisaties en merken die: 

- Gerichter, data gedreven willen (gaan) sturen op groei. En alleen willen investeren in zaken 
die hier bewezen impact op hebben  

- Snel(ler) inzicht willen verkrijgen in de veranderende pijlers achter merkvoorkeur,  sneller dan 
veel brand trackers. Die eerder hun inzicht willen hebben in de voorkeurspositie  ten opzichte 
van de concurrenten en en hiermee de snelste weg (terug) naar groei willen ontdekken. Van 
vitaal belang, gezien we opereren in een wereld waar de “snelheid van aanpassing” een van 
de belangrijkste succesfactoren is. 

- Voor organisaties die zich nu met name richten op verbetering van de NPS Score. Want 
Brand Preference is een verrijking omdat Brand Preference niet alleen inzicht biedt in de 
redenen achter de NPS-score, maar ook in de voorkeuren van niet-klanten. En NPS maakt 
standaard onderdeel uit van onze research.  

- Voor bedrijven die op zoek zijn naar een nieuw, organiserend principe. Marketing is de 
afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Maar daarom ook complex geworden. 
Versplintering is volgens vele ervaren marketeers zelfs een van de grootste uitdagingen voor 
ons vak. De aandacht van marketeers voor het grotere geheel kan bedolven raken onder een 
lawine aan nieuwe ontwikkelingen in allerlei deeldisciplines. Denk aan branded content, 
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voice, VR, AI, machine learning en influencer marketing, om maar een paar voorbeelden te 
noemen. Allemaal heel belangrijke en kansrijke ontwikkelingen zolang wij blijven beseffen 
dat het allemaal nieuwe middelen zijn om hetzelfde doel te bereiken, en geen doel op zichzelf. 
Brand Preference geeft een holistisch inzicht in ‘de markt’ en wat er te doen staat om de 
voorkeur omhoog te tillen. En dat is een hele winst. Dit kan bijdragen aan helderheid van 
ieders bijdrage aan het grotere doel dat een organisatie of merk heeft.  

- Als er behoefte is aan onderzoek dat direct inzicht en inspiratie biedt voor zowel strategische- 
als tactische marketing en communicatie activiteiten. Brand Preference biedt deze inzichten 
eerder dan veel ander onderzoek. Zodat in elk geval eerder inzichten verkregen worden en 
mogelijk concurrentievoordeel beheaald kan worden. Want zoals Johan Cruijff al zei “als ik 
iets eerder begin te lopen dan een ander, dan lijk ik sneller”. 

Het Brand Preference Center werkt mobile first 

Brand Preference Center gelooft sterk in quality in - quality out (QIQO). Omdat we niet langer 
overtuigd zijn van de waarde van klassieke, online vragenlijsten kent ons Brand Preference 
onderzoek een Mobile Conversation Design™. Dat vinden we mooier, maar nog belangrijker: in 
het huidige mobiele tijdperk verzekert het ons van de hoogst mogelijke datakwaliteit. Met 
onderstaande voordelen als resultaat: 

- Representatief: Alle onze onderzoeken bereiken consumenten van alle leeftijden op 
smartphones, tablets en desktops. Altijd en overal. 

- Fun: consumenten geven met meer plezier hun mening over merken. Het BPI onderzoek 
kent een gemiddelde tevredenheid van 93(!) procent. 

- Kwaliteit: intuïtieve vraag tools en een prettige ‘tone of voice’ leiden tot een hogere 
participatiegraad en dus een betere ouput.  
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Tot slot.  

We vertrouwen erop dat je interesse voor merkvoorkeur is gewekt. Mocht je meer willen weten 
hoe wij werken, wat we voor jou zouden kunnen betekenen of op de hoogte willen blijven van de 
verschillende ontwikkelingen en inzichten op het gebied van Brand Preference stuur s.v.p. een 
email naar info@brandpreference.center 

Over het Brand Preference Center 
Het Brand Preference Center is opgezet door Epiphany Research Based Consultancy en Ed 
Stibbe. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam en supporting offices in New York en Singapore 
heeft ons interdisciplinaire team van marketeers, research consultants, creatieven en 
econometristen de ambitie om samen met jou je merk te laten groeien. 

 

Meer weten over dit onderzoek. Stuur een email naar info@brandpreference.center of bel Ed 
Stibbe op  0653383043  
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