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‘Word of mouth’:  
nieuw of van alle tijden? 
Veranderende context
Mensen hebben altijd al gepraat 
met mensen. Er is dus in hon-
derden jaren principieel niets 
veranderd. Waarom lijkt alles 
dan toch zo anders? Omdat de 
context is veranderd. Het digitale 
tijdperk heeft ertoe bijgedragen 
dat de manier waarop mensen 
op zoek gaan naar producten en 
ze al dan niet kopen, fundamen-
teel is gewijzigd. De consument 
van vandaag is namelijk veel be-
ter geïnformeerd dan pakweg 10 
jaar geleden, en is veeleisender 
geworden. Bovendien heeft die 
consument steeds minder tijd om 
steeds meer aangereikte opties 
in overweging te nemen, waardoor hij eerder 
gaat beslissen op basis van eigen criteria, zoals 
noden, waarden, ervaringen en aanbevelingen 
van anderen.

word of mouth is de snelste en 
persoonlijkste vorm van communicatie 
tussen individuen. we denken aan Buzz, 
consumer-generated content, referrals, 
social media, Brand amBassadors en 
influencers. nieuw? integendeel, word 
of mouth is des mensen, zo oud als de 
straat, maar staat weer volop in de 
Belangstelling doordat deze Beproefde 
communicatievorm het ongelooflijke 
voordeel heeft geloofwaardig te zijn.

I like and I recommend
 ann GallanD

De consument vertrouwt vooral zichzelf en zijn vrienden.
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Dat wil dus zeggen dat mensen spontaan voor-
al eigen research en ervaringen van vrienden 
of peers vertrouwen, en dat met ruime voor-
sprong verkiezen boven eender welke vorm 
van push media. Sterker nog, ze gaan push 
marketing zo veel mogelijk mijden: ze kleven 
stickers op hun brievenbussen om de wekelijk-
se reclamefolderinstroom te weren, ze kijken in 
uitgesteld relais naar hun favoriete tv-program-
ma’s en spoelen de reclameblokken integraal 
door, ze zijn al surfend ‘banner-blind’ geworden, 
kortom ze filteren de information overload snel 
en vooral zelf. 

Exponentieel
Naast die informatietoename is word of mouth 
op zijn beurt ook exponentieel toegenomen, 
want iedereen praat nu werkelijk met iedereen, 
en dat niet enkel op café, op de trein of op het 
werk zoals vroeger. We converseren nu zonder 
beperkingen van tijd of afstand. Wie is er te-
genwoordig niet geconnecteerd met mensen 
waar hij de laatste 20 jaar nauwelijks of geen 
contact mee had? Wie is er niet geïnteresseerd 
in de verhalen van vrienden en kennissen die 
reeds jaren aan de andere kant van de planeet 
wonen? Dankzij Facebook, Twitter, LinkedIn, 
Google+, Picasa, Pinterest, ... ligt de wereld 
open en kan dat allemaal. We beperken ons 
zelfs niet meer tot bekenden. We praten ook 
met onbekenden die toevallig dezelfde interes-
ses of ervaringen delen. We volgen mensen 
die een boodschap brengen of een interessant 
verhaal hebben. We praten enthousiast over 
merken die ons inspireren en verguizen al wat 
ons niet inspireert. 

Wendbaarheid in denken
In het verleden hebben de meeste bedrijven 
hun communicatie bijna uitsluitend toegespitst 
op hoe fantastisch hun merk wel is. Maar sinds 
de digitale revolutie de consument alle regis-
ters heeft laten opengooien, is communicatie 
allang niet meer het exclusieve terrein van tv, 
radio, outdoor en print advertising, en mag de 
woordvoerder van het bedrijf al blij zijn als zijn 
mening nog eens wordt gevraagd.

Merken die schreeuwen hoe fantastisch ze zijn, 
zijn out. Ook de ‘wast-witter-dan-wit’ dagen zijn 
voorbij, behalve als Sofie tegen Jan zegt dat 
ze de voetbaltruitjes enkel schoon krijgt met 

merk X, dan is het geloofwaardig. We kennen 
allemaal de ontelbare varianten van waspoeder-
reclame, maar een gezin met voetballende kin-
deren weet wel beter.

Het omgaan met de impact van word of mouth, 
vergt dan ook heel andere skills dan het top-
down managen van klassieke reclamecampag-
nes. Het investeren in massamedia loont veel 
minder dan vroeger, waarmee we niet zeggen 
dat ‘the end of advertising’ in zicht is. Adver-
teren werkt nog steeds, zij het dan vooral om 
bekendheid te verwerven. Maar de tijd van mas-
saal inzetten op push is voorbij door de gewijzig-
de context. Dat heeft als gevolg dat marketeers 
zich zullen moeten aanpassen, en dat vanaf het 
planningsproces en de budgetallocatie. 

Controlling is out, listening is in.
Het marketingdenken en -doen komt daardoor 
in een stroomversnelling. Dat betekent dat snel 
een digitaal luikje toevoegen aan het klassieke 
marketingplan niet meteen de oplossing zal 
brengen. We zien nog te vaak dat er in allerijl 
een afdeling digitale marketing of communi-
catie wordt gecreëerd om de nieuwe digitale 
realiteit te kunnen bevatten. En dat is precies 
waar het schoentje wringt. Je hoeft geen apar-
te afdeling ‘digitaal’. Integendeel. Dat kan niet 
werken vanuit strategisch oogpunt. Hoe kan 
de online verantwoordelijke nu over andere 
content beslissen dan de offline man of vrouw 
voor hetzelfde merk? En hoe kunnen ze beiden 
de eindverantwoordelijkheid hebben voor hun 
domein? Je kan maar één verhaal hebben en 
dat consequent ondersteunen via verschillende 
kanalen. Daarvoor moet je samenwerken en 
niet opdelen in vakjes. 

Waarom gebeurt het dan toch? Omdat organi-
saties, net als mensen, ook niet ongevoelig zijn 
voor ‘peer pressure’ van buitenaf, en dan vaak 
snel en ondoordacht handelen. En om dat mak-
kelijk te regelen worden er vakjes gecreëerd. Ik 
stel vast dat er nog steeds organisaties zijn die 
gewoon willen aanwezig zijn op sociale media 
platformen zonder goed te weten waarom. De 
motivatie is vaak puur emotioneel ingegeven 
door de concurrentie. Je krijgt dan de vraag: 
“Maak ons eens een pagina zoals X of Y er een 
heeft; want we kunnen niet achterblijven. Om 
mee te zijn, moeten we dat toch ook hebben 
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hé.” Daar huiver ik van. Het gaat vandaag niet 
meer over HEBBEN. Het gaat over ZIJN. Niet 
de vorm maar de inhoud moet primeren, je 
moet je verhaal uitdragen, je verhaal doen leven 
en laten leven. Dat verhaal vertaalt zich dan in 
de verschillende communicatiedragers.

Geloofwaardig verhaal
De inhoud van alle gesprekken, offline en on-
line, wordt vandaag bepaald door het publiek 
zelf. Het vroegere gevoel van controle te heb-
ben over de communicatie van het eigen merk 
is nu volledig weggevallen. Het grote publiek is 
zelf auteur en journalist geworden, en bericht, 
wanneer het menens wordt, razendsnel zonder 
te moeten wachten op tal van hiërarchische 
goedkeuringen, zoals dat in een bedrijf wel het 
geval zou zijn. Hoe ga je daarmee om? 

Het is essentieel om een geloofwaardig verhaal 
met toekomstvisie te hebben. En dat iedereen 
in de organisatie datzelfde verhaal met enthou-
siasme brengt. Iedereen moet als het ware het 
DNA van de organisatie ademen en uitstralen. 
Je moet het verhaal kunnen voelen, anders is 
het niet geloofwaardig. En dat doorheen alle 
kanalen. Dat is geïntegreerde marketing. 

Klanten en consumenten willen vooral we-
ten wat ze van jou kunnen verwachten. Geef 
ze een tastbare reden waarom ze je kunnen 
vertrouwen. Het is dan aan hen om spontaan 
hun ervaringen te delen met anderen. Je merk 
wordt zo wat zij zeggen dat het is, en niet meer 
wat jij zegt dat het is. Met andere woorden een 
substantiële cultuurschok voor vele merken.

Productniveau overstijgen
Typisch voor klanten die tevreden zijn over een 
merk, is dat ze een positief gevoel hebben te-

genover het bedrijf dat staat voor dat merk. 
Waarom? Omdat dat bedrijf er blijkbaar in 
slaagt hen iets unieks te bieden in de juiste con-
text. Het gaat vandaag niet meer om degelijke 
producten of diensten te leveren, dat is een 
olympisch minimum geworden. Hoe beter je 

de emotionele behoeftes van de klant 
kan invullen, hoe dichter je staat bij 
de klant. We moeten ons dus afvra-
gen waar de klant eigenlijk echt naar 
op zoek is. En dat is niet noodzakelijk 
datgene wat hij aangeeft. Zo is een 
auto zelden alleen een verplaatsings-
middel, maar evenzeer een status-
symbool. Zo is een zonnecrème niet 
alleen een gezonde bescherming, 
maar ook het vakantiegevoel. 

Toegegeven, om het productniveau te 
overstijgen, is vaak een goede dosis creativiteit 
en disruptief denken vereist. Die manier van 
werken, die vooral berust op luisteren en inle-
vingsvermogen, brengt nieuwe inzichten, die 
soms zelfs leiden tot het creëren van nieuwe 
producten of oplossingen. En dat is lang niet al-
leen het geval voor duurzame producten, maar 
dat gaat ook op voor het bepalen van een favo-
riete smaak van chips of koffie. Het komt er dus 
op aan niet meer te gaan vertellen wat je doet, 
maar gewoon te zijn wie je bent. En dat op een 
gecoördineerde manier doorheen alle lagen van 
de organisatie. 

Experience design is het nieuwe 
marketing
We zijn nog grootgebracht met AIDA (Attention 
Interest Desire Action). Hoe beperkend dat ook 
is, toch betrap ik marketeers er nog op dat ze 
stoppen op exact dat punt waar het meest lo-
nende gedeelte van het echte customer expe-
rience traject begint: als de aankoop is geschied. 
Aandacht trekken, interesse en zin oproepen tot 
de klant koopt, dat is de reclamewereld op zijn 
best. Wat is daar mis mee? Op zich niets, maar 
eens de klant gekocht heeft, laat men de klant 
nog veel te vaak vallen en kijkt men al uit naar 
de volgende ‘attention grabbing’ activiteit. 

Voorbij de reclame
Wat moet je dan doen als marketeer? Ieder 
mogelijk interactiemoment met de klant moet 
worden benut om de ervaring van de klant met 

met andere woorden, een 
aparte social media strategie 

werkt niet. social media is geen 
strategie. het is zelfs geen 
verhaal. het is een kanaal.  
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je product of dienst te optimaliseren. 
De ervaring moet op elk van die cru-
ciale momenten overeenkomen met 
de verwachting die de klant heeft van 
je merk. Ieder stukje van de ervaring 
moet passen bij het beeld en ‘het 
zijn’ van je merk. We moeten geen 
voorbeelden geven van norse recepti-
onistes of opdringerige shopkeepers 
die het imago van een in se fantastisch merk 
weten te verknallen. Ieder interactiemoment 
moet zo gemanaged worden dat het de klant 
aanspoort om er over te praten, om zijn erva-
ring te delen met anderen. 

Een marketingstrategie staat of valt met het 
vermogen om een unieke en relevante ervaring 
uit te bouwen voor je klanten, en dat op een 
duurzame manier. Dus niet een leuke ervaring 
omwille van de leuke ervaring, maar een erva-
ring waar de klant meerwaarde uit haalt. Denk 

maar aan luchtvaartmaat-
schappijen: uiteindelijk doen 
ze allemaal hetzelfde, ver-
plaatsingen van de ene stad 
naar de andere, nationaal 
of internationaal, maar dan 
wel aan zeer uiteenlopende 
prijzen en comfortnormen. 
Wat dus telt, is dat de klant 
de waarde die hij zoekt, 
ook effectief vindt. Met an-
dere woorden een discount 
seeker is beter af bij Virgin 
Atlantic en de voordelige 
taxi sharing services die het 
bedrijf aanbiedt, terwijl een 
comfort seeker gechar-
meerd zal zijn door de A380 
Suite verwennerijen van Sin-
gapore Airlines. Wat telt is 
dat klanten terugkomen en 
liefst dat ze tegen anderen 
zeggen hoe fantastisch de 
deal voor hen was. 

Hoe ontstaat een unieke en 
relevante experience?
Het komt erop aan te besef-
fen dat de experience die 
je rond je merk kan creëren 
zelf heel verschillend mag 
zijn van je basisdienst of 
product, zolang ze maar re-
levant is. Een goed uitgeba-
lanceerde ervaring komt niet 
zomaar tot stand. Vaak is dat 
het resultaat van een goed 
doordacht strategisch plan. 

Ieder mogelijk interactiemoment met de klant benutten.

Verder kijken dan het AIDA-model om tot echte interactie 

met de klant te komen.

a brand is more than  
a promise. it is a commitment 
to create a unique experience 

for your customers.
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Waarom zijn er meer voorbeelden van unieke 
ervaringen te vinden in de entertainmentindu-
strie dan in andere industrieën? Denk maar aan 
pretparken, een cinemabezoek, een concert, 
een show, een avondje uit, een familie-uitstapje 
naar zee, een bezoek aan de zoo, citytrips, enz. 
Waarom zijn die zo vaak geslaagd? Omdat de 
entertainmentindustrie de basisingrediënten 
van een goeie ervaring perfect weet te beheer-
sen (de ingrediënten entertaining, educational, 
esthetic en escapist, werden ooit vastgesteld 
door Pine & Gilmore) en te combineren in 
verhoudingen die passen bij het merk. En dat 
werkt. Inderdaad, een ervaring die je bijblijft, 
doet dat omdat ze onderhoudend was, of om-
dat je er iets door hebt bijgeleerd, het heel mooi 
was, of je het gevoel kreeg eens te ontsnappen 
aan de dagelijkse realiteit. 

Leren van de entertainmentindustrie
Logisch zal je zeggen, maar wat als je niet in 
de entertainmentindustrie zit? Daar zit dan 
volgens mij net de kracht van creativiteit en 
disruptief denken: je kan leren van andere in-
dustrieën door de technieken die ze toepassen 
te ontleden, en die toe te passen op je eigen 
wereld. En omdat het product dat je aanbiedt, 
slechts een onderdeel is van de experience die 
je wilt creëren, is het niet meer dan normaal 
dat je ook van andere industrieën kan leren. Zo 
kan je dan een ervaring in de markt zetten, en 
mensen laten betalen voor meer dan 
je product, net zoals de experience 
business mensen laat betalen voor 
het gevoel dat ze iemand geven. Zo 
krijg je dan een meerwaarde die sub-
stantieel gaat verschillen van je ba-
sisproduct. Het marketingsucces van 
de toekomst zal dus afhangen van de 
mate waarin marketeers er zullen in 
slagen klanten te laten betalen voor 
het gevoel dat de ervaring hen geeft, 
eerder dan voor het basisproduct zelf. 

Zo bezocht een vriend van me on-
langs de nieuwe Apple store in Co-
vent Garden in Londen, hij had er 
eerst wat gespeeld me de nieuwe 
producten, die allemaal netjes waren 
geïllustreerd aan de hand van iPads 
waarmee je kon experimenteren. Na 
wat gebruik gemaakt te hebben van 
het gratis wifinetwerk in de winkel, 

besloot hij om toch maar nieuwe headphones 
voor zijn iPhone te kopen. Na een deskundige 
begeleiding van een helpende hand, betaalde 
hij met Visa en checkte hij nog vlug zijn mail 
vooraleer de shop buiten te wandelen. Hij was 
verrast om, nog maar net buiten op de stoep, 
al een mailtje van Apple te vinden, die hem be-
dankte voor zijn bezoek en aankoop, met een 
pdf-factuur in bijlage. Wat hier duidelijk is, is 
dat Apple iets doet wat heel correct aanvoelt, 
want anders had die vriend mij dit verhaal nooit 
verteld.

Aanspreken tot de ‘zinnen’
Om een unieke ervaring nog sterker te maken, 
heb je er als merk alle belang bij om op een sub-
tiele manier te connecteren met de vijf zintui-
gen. Want zintuiglijke ervaringen laten niemand 
onberoerd (Millward Brown & Martin Lindstrom 
waren pioniers op dit terrein). Daarom durven 
we stellen dat, eens je hebt beslist wat je ba-
sisingrediënten zullen zijn van de experience 
die je wilt creëren (passende mix van ‘enter-
taining’, ‘educational’, ‘esthetic’ en ‘escapist’), 
je als merk ook best rekening houdt met het 
toevoegen van zintuiglijke ervaringen, om nog 
meer impact te verkrijgen. Singapore Airlines 
speelt daar bijvoorbeeld handig op in. Maar ge-
woon een avondje gezellig thuis koken met een 
vriend doet dat ook. 

denk maar aan de legen-
darische woorden van charles 

revson: “in the factory we 
make cosmetics; in the store 

we sell hope.”

peole will forget what you said, 
people will forget what you did, 

but people will never forget how 
you made them feel  

(maya angelou).
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En zijn we dan klaar? Nee, dan kan het nog mis-
gaan, want we moeten beseffen dat je de klant 
niet kan ‘bezitten’, je kan hooguit een stukje 
van zijn aandacht of tijd krijgen. Om dat mo-
ment te kunnen vatten is het belangrijk om de 
klant zo goed te kennen dat je op ieder moment 
exact weet wat te doen om relevant te zijn.

Relevantie door de juiste context, 
duurzaam engagement en oprecht 
geïnteresseerd samenwerken 
Context is king, want content is reeds lang een 
commodity
Om een unieke ervaring ook relevant te ma-
ken, moet ze contextueel juist zitten. Je moet 
je als bedrijf afvragen waar of waarom mensen 
nood hebben aan jouw aanbod, en wanneer ze 
denken aan jouw product? Denk maar aan de 
geslaagde mobile marketing campagne voor 
winterbanden van BMW in Duitsland met een 
conversie van 30%. En eens de context juist 
zit, mag je niet vergeten een duurzame band 
te smeden met de klant om goed te kunnen 
samenwerken aan een echte win-win.

Engagement en samenwerken
Zo komen we dan bij ‘engagement’ en ‘collabo-
ration’, twee fases die heel cruciaal zijn in het 
experience modelling proces, en die continu 
op elkaar moeten aansluiten en inhaken. De 
engagement fase is erop gericht om als merk 
oprecht interesse te tonen voor de leefwereld 
van de klant. Eens je de klant zelf emotioneel 
goed aanvoelt, kan je hem ook daadwerkelijk 
emotioneel betrekken bij je merk: dat kan gaan 
van member cards, dedicated launches, geper-
sonaliseerde aanbiedingen, previews, special 
events, … kortom alles wat te maken heeft 
met pull en duurzame interactiviteit. 

Als de emotionele betrokkenheid van een klant 
bij het merk dan een feit is, kan je samenwer-
ken, de collaboration fase, waarbij je typisch 
een community of ideeënplatform kan oprich-
ten of ondersteunen, en meningen uitwisselen 
met en over het merk. Je kan de klant je merk 
openlijk laten beoordelen en hem daarvoor ook 
belonen. Ik zou het ‘open source marketing’ 
durven noemen: alles over je merk is open en 
vrij beschikbaar voor iedereen. Je kan dus beter 
meepraten over je merk en mensen belonen 

Een unieke ervaring die werkt is het resultaat van een doordacht strategisch plan.
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die je helpen. Waarom is dat belangrijk? Con-
sumenten weten heel wat over je merk omdat 
ze het dagelijks gebruiken of vrienden hebben 
die erover vertellen. Misschien een angstaan-
jagend idee voor veel bedrijven, maar je merk 
wordt sowieso besproken op verschillende in-
ternetfora en daarbuiten; je kan dus net zo goed 
deelnemen aan de conversatie, maar dan op 
een helpende, luisterende en positieve manier. 

I can only recommend when I like
Zodra je die interactiedynamiek onder de knie 
hebt om contextueel juist het engagement en 
de collaboration te laten werken als radertjes 
die in elkaar grijpen, ben je als merk op de juiste 
weg om van je klant een bondgenoot te maken 
die door middel van word of mouth de custo-
mer experience doet leven. Mocht Confucius 
nu leven hij zou waarschijnlijk zeggen:

Ann Galland is managing director 
van Galland.be (opgericht in 2009), 
een strategisch marketingbureau 
met de passie om vanuit customer-
centricity, meerwaarde te creëren 
voor zijn klanten. De focus ligt 

daarbij op businessinnovatie, brand experience en 
onlinemarketing. Het bureau heeft klanten zoals 
VMMa, Febelco, Thales, de Vlaamse Sportfederatie, 
Jori, Voka, … 
Tot 2008 was Ann Algemeen Marketing Directeur 
van de BARCO-groep wereldwijd. Eerder werkte 
ze ook voor o.a. Dow Chemical, Fortis en Wang 
Computers.

Om te kunnen aanbevelen moet je eerst echt fan zijn.
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