
‘ Iedereen praat en 
niemand luistert’ 

Hoe kijk jij tegen digitale communicatiekanalen aan?

‘Het internet is helemaal verstopt geraakt door advertising. 
Bijna al die communicatie gaat over je heen zonder je te 
raken. Bovendien polariseert het enorm. Mensen hebben 
overal een zeer ongenuanceerde mening over, met als gevolg 
dat we alleen nog maar praten en niet meer luisteren. In dat 
opzicht vind ik digitale communicatie veel dunner dan offline-
communicatie.’

 

Maar er is geen houden meer aan?

‘Het gaat net zo lang door tot iedereen volkomen gek 
wordt van de banners en de pop-ups en take-overs. Als 
adverteerders dan ook nog eens gaan merken dat online 
advertising door de stijgende tarieven ook niet rendabel 
meer is, zal het zichzelf wel een beetje gaan uitbalanceren. 
Vraag je mij wat mij de laatste tijd het meest heeft gegrepen, 
dan is dat géén online-commercial, maar de spraakmakende 
vuurwerkcommercial op tv van Achmea. Een film waar je in 
zestig seconden door een verhaal geleid wordt. En ik heb ‘m 
maar één keer gezien! Dat is toch iets anders dan een plaatje 
waarvan je in één tiende van een seconde moet beslissen 
of je erop klikt. Merken komen er steeds meer achter dat 
traditionele media zo gek nog niet zijn.’

 

Traditionele media?

‘Traditionele én alternatieve media. Ik geloof erg in 
persoonlijke contacten. Gewoon: een gesprek tussen twee 
mensen. We weten al lang niet meer wie we online kunnen 
vertrouwen. Het voordeel van een ontmoeting op de 
winkelvloer is dat er een inhoudelijke dialoog ontstaat. Daar 
kun je vragen stellen aan een goed geïnformeerd persoon. Zo 
creëer je een verbinding met je klanten.’

 

Heeft digitale communicatie helemaal geen voordelen?

‘Natuurlijk wel. Voor customer service en 
productontwikkeling kan het heel interessant zijn. Al is het 
misschien wat overdreven om íédere klant na íédere aankoop 
om zijn mening te vragen. Wel is het zo dat het volgens mij 
alleen werkt als je de respons ook echt léést. Wij werden 
onlangs klant bij een groothandel in hout en toen ze me online 
vroegen wat ze konden verbeteren, antwoordde ik als grap 
dat een leuke blonde masseuse in het schap het nóg beter zou 
doen. Twee dagen later werd ik gebeld. Ze hadden het gelezen, 
vonden het erg leuk en ik kreeg tien procent korting op mijn 
volgende aankoop. Kijk, dán ga je er goed mee om. Maar in de 
meeste gevallen eindigt de feedback als een statistiekje in het 
onderzoek en dan heb je er niets aan.’

 

Kun je een voorbeeld geven van een manier waarop 
persoonlijk contact waarde toevoegt aan een merk?  

‘Wij zetten experts in die de beste koffiemachines van 
DeLonghi thuis installeren en uitleggen. Die mensen hebben 
met elkaar een appgroep waarin ze van alles en nog wat 
over koffie met elkaar bespreken. Van de koffiebonenoogst 
tot de kwaliteit van de ene boon in vergelijking met een 
andere. Helemaal gepassioneerd door koffie. Ze worden soms 
door DeLonghi gebeld met vragen. Dat vind ik het ultieme 
voorbeeld van een merkambassadeur.’
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