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Authenticiteit   ver slAAt sociAl mediA

tekst  Martijn Laar en Onno Ponfoort*

Authenticiteit is de belangrijkste marketingtrend in het Berenschot/

MarketingTribune-trendonderzoek 2011. Maar hoe doe je dat, authentiek zijn? 

Volgens de respondenten heeft het te maken met back to basics en echt in 

gesprek zijn. Om dat te bereiken is er nog een hoop werk aan de winkel.

mArKetinGtrendonderZoeK 2011

Bijna 47% van de respondenten die deelnamen aan 
het Marketingtrendonderzoek 2011 gaf aan dat dit 
keer authenticiteit het belangrijkste marketingtopic 
is. Social media (39%), de toptrend van de afgelopen 
drie jaar, staat nu op de tweede plaats, gevolgd door 
mvo (36%) en samenwerking (co-creation, co-bran-

ding met 30%).
Toptrends van 2010, zoals brand management, webanalytics en 
nieuwe communicatieplatformen, zijn uit de echte top verdwenen.

Nieuwe toptrend
Hoe moeilijk is het om als jezelf over te komen? Behoorlijk moeilijk, 
blijkt uit het onderzoek. Op het moment dat de consument via 
verschillende media informatie inwint over je merk, je producten 
en je diensten, wordt het ondoenlijk om alle communicatie in alle 
kanalen actief te managen. Onechte boodschappen, het niet waar-
maken van claims, kernwaarden die niet in de medewerkers of de 
diensten van een bedrijf verankerd zitten; ze worden feilloos en 
snel door het publiek gespot en via de (sociale) media uitvergroot. 
‘Er zal meer gebruikgemaakt worden van puurheid. Consumenten 
willen niet belazerd worden’, zegt een respondent. ‘Vanuit de - uit 
het oog verloren - kernwaarden herijken wij onze strategie’, geeft 
een ander aan. ‘Niet meer dan nodig is’, ‘nuchterheid’, ‘onderschei-
dend vermogen’ zijn woorden die aangeven hoe men met deze 
nieuwe toptrend om wil gaan. Maar hoe vertaal je authenticiteit 
nu echt naar een belofte waar consumenten in geloven? Het 
schrappen van een groot aantal onnodige productvariaties - zoals 
ABN Amro, dat van 42 naar drie spaarvormen ging - is slechts het 
begin. Het duurt circa drie jaar voordat een trend echt is omgezet 
in proposities en omzet. Dit is het tweede jaar dat authenticiteit in 
de top-5 staat. Komend jaar is er veel van te verwachten.

Nauw verweven
Sociale media en duurzaamheid lijken nauw verweven met au-
thenticiteit. De communicatie tussen producten en consument 
wordt steeds sneller en directer. Bedrijven die hier niet in meegaan, 
verliezen klanten. LinkedIn, Facebook, Hyves en Twitter bieden een 
enorme kans om met weinig budget veel effect te bereiken. Creati-
viteit is daarbij geboden. De hoeveelheid berichten, uitnodigingen, 
discussieplatforms en vragen rijst de pan uit. Maar speel je in op 
een echte behoefte, dan ben je meer dan welkom in de community. 
Los van een dip in 2009, toen er ook voor duurzaamheid gewoon 

geen geld was, is mvo een trending topic. ‘Authenticiteit hangt als 
van nature samen met duurzaam ondernemen’, zegt een respon-
dent, ‘niet langer staat de klant staat centraal, maar de mens’. In 
alle sectoren is duurzaamheid een gegeven. Organisaties kunnen 
niet meer voorbijgaan aan het feit dat mvo een basisvoorwaarde is 
en geen instrument. Mvo is geen kostenpost, maar een element 
dat appelleert aan de kernwaarden van een organisatie en de basis 
vormt voor een authentieke positionering.
Verder valt op dat loyaliteit en customer service voor het eerst in 
acht jaar worden genoemd in de top-5. Logisch in een tijd waarin 
overstappen naar een andere leverancier of product steeds makke-
lijker wordt.
Ook valt op - maar dan in negatieve zin - dat marketeers die hun 
merk authentiek, duurzaam en via sociale media willen uitdragen, 
zeggen weinig aandacht te gaan besteden aan de trends en tools 
die hun inzicht kunnen geven of dat lukt. Web analytics, online 
brand management en accountability zijn gedaald in de trendlijst. 
Nog altijd, zo lijkt het, vergeten marketeers een kwantitatieve basis 
te leggen waarmee ze snel kunnen ingrijpen wanneer het beoogde 
effect niet wordt bereikt.

Invloed
Bijna 80% van de respondenten die authenticiteit op 1 zet, geeft 
aan dat de trend invloed heeft op de positionering en communica-
tie van het merk. Maar volgens minder dan 20% heeft de trend ook 
invloed op het product-, prijs- en kanaalbeleid.
Geen van de trends uit de top-5 zal volgens de respondenten een 
grote invloed hebben op het prijsbeleid - de verwachte impact 
hierop is voor social media zelfs het laagste van alle trends - of het 
channel management. Dat is vreemd, zeker gezien de transparan-
tie van het web en de enorme hoeveelheid nieuwe kanalen die 
online en on the go ontstaan. Ook de invloed op de productontwik-
keling wordt door minder dan de helft van de respondenten ver-
wacht. Terwijl je toch mag verwachten dat de aanprijzing door een 
vriend een product minder prijsgevoelig maakt, of dat de informa-
tie die eenvoudig van de consument in te winnen is, leidt tot de 
verpersoonlijking van producten.

Op de schop
Er is een opmerkelijk onderscheid tussen de wijze waarop responden-
ten uit de industrie en respondenten uit de dienstverlening tegen het 
belang van verschillende topics aankijken. Respondenten uit de indus-
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Verantwoording
In mei en juni 2011 voerde Berenschot samen met MarketingTri-
bune en ondersteund door Marketingfacts, het Platform Inno-
vatie in Marketing (PIM), de Stichting Techniek en Marketing 
(Stem) en het Marketing Executive Center (Mec), het Marketing-
trendonderzoek 2011 uit. Het onderzoek werd dit jaar voor de 
achtste keer in successie uitgevoerd. Er namen 382 marketeers 
deel, afkomstig uit industrie (35%), zakelijke en fi nanciële dienst-
verlening (43%), retail en consumentengoederen (8%) en overige 
sectoren (14%).  Respondenten konden vrijwillig online deelne-
men aan het onderzoek.

trie geven aan meer oog te hebben voor mvo, globalisatie en web 
analytics. Dienstverleners scoren aanmerkelijk hoger op het ontwik-
kelen van nieuwe businessmodellen, het benutten van social media 
en het ontwikkelen van mobile en location based marketing.
Binnen de dienstverlening leggen fi nanciële dienstverleners meer 
nadruk op loyaliteit, branding, authenticiteit en kanaalintegratie, 
maar minder op online conversie en op samenwerking. De slag 
naar één-op-ééncommunicatie met de klant moeten banken en 
verzekeraars nog maken. Of, zoals een respondent aangeeft: ‘In de 
fi nanciële dienstverlening gaan traditionele businessmodellen nog 
volledig op de schop.’

Andere rol
Customer service en direct contact worden meer en meer de 
basis voor business. Loyaliteit bewerkstelligen via tussenscha-
kels (retailers, tussenpersonen) is steeds minder mogelijk. De 
consument neemt een drastisch andere rol in vergeleken met 
enkele jaren geleden. Hij verwacht directe dialoog met de fa-
brikant of de afzender van de boodschap.

Op creatieve wijze benutten van sociale media en mobiele 
marketing is noodzakelijk om succesvol te zijn, onafhankelijk 
van de sector waarin je actief bent. Dit zal een verandering 
teweegbrengen van offline push- naar online pull-marketing, 
met invloed op alle aspecten van het bedrijfsmodel.
Mobiele marketing zal een sleutelrol gaan spelen in de slag 
naar directe, één-op-ééncommunicatie. Mobiele en location 
based marketing staan nog in de kinderschoenen - 10% ziet 
het als trend, 5% zegt er ook echt wat mee te gaan doen. Maar 
door het gebruik van smartphones en tablets zal dit snel groei-
en. Echt in gesprek komen en blijven is van levensbelang in de 
digitale wereld. We zien het en we willen het, maar wie slaagt 
er als eerste in om het op een authentieke wijze te doen?
Samengevat is het eigenlijk heel makkelijk: de meeste omzet 
genereer je door de steeds verder gedigitaliseerde consument 
persoonlijk te benaderen, met authentieke en innovatieve 
producten, die hem helpen mee te werken aan de verduurza-
ming van de aarde.

*Martijn Laar en Onno Ponfoort zijn beiden adviseur bij Beren-
schot en gespecialiseerd in het oplossen van marktstrategische 
vraagstukken.
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