
‘ Vroeger gingen we zo nu 
en dan online, nu gaan we 
soms nog even offline’ 

Wat moet een merk doen om in het digitale tijdperk 
dichtbij zijn klanten te komen?

‘Als digitaal íéts op zijn kop heeft gezet, is het wel de klantreis. 
We verwachten van merken dat ze de hele dag door met ons 
communiceren, op momenten dat het ons uitkomt. We kunnen 
24/7 online gaan en in contact komen met een merk. Merken 
moeten er dus voor zorgen dat ze met hun boodschap op het 
juiste moment met de juiste boodschap en in de juiste vorm 
contextueel relevant zijn.’

Communiceren jullie met het merk Holie nog via offline 
kanalen?

‘De essentiële plek waar de klant ons tegenkomt is op de 
winkelvloer. En dus is de verpakking misschien wel ons 
belangrijkste communicatiemiddel. Maar van kanalen als 
print of out-of-home hebben we nog nooit gebruikgemaakt. 
Misschien komt dat in de toekomst nog.’

Moeten we er rekening mee houden dat tastbare, 
fysieke ervaringen uiteindelijk helemaal zullen 
verdwijnen?

‘Als je de tech-giganten mag geloven, staan we aan de 
vooravond van de metaverse, een virtuele wereld waarin we 
uiteindelijk alles zullen doen. Dat voelt voor veel mensen nog 
heel ver weg, maar we zijn daar al veel dichterbij dan we zelf 
door hebben. Ons leven is al volledig digitaal. Hoe bestellen 
we eten? Hoe daten we? Hoe netwerken we? Vroeger gingen 
we zo nu en dan online, nu gaan we soms nog even offline. 
Toch ben ik nog steeds niets digitaals tegengekomen dat de 
interactie met een ander mens overtreft.’

In hoeverre speelt inhoudelijke zuiverheid in jullie 
communicatie een rol? 

‘Wij ageren met Holie tegen misleiding. Dat doen we op 
suikerniveau binnen de ontbijtcategorie en op merkniveau 
tegen een gebrek aan transparantie en het niet serieus 
nemen van mens en planeet. Ik denk dat het tijdperk van de 
grootschalige misleiding en het uitserveren van desinformatie 
wel achter ons ligt. We komen uit een tijd waarin je als merk 
een mooi verhaal kon verzinnen en dat vervolgens met 
voldoende mediadruk tussen de oren kon krijgen. Maar door 
de transparantie van het internet, Google en social media 
is iedere consument een amateur-onderzoeksjournalist 
geworden. Dat dwingt merken ertoe om eerlijk en transparant 
te zijn. Het uitgangspunt bij het bouwen van de merk- en 
productpropositie van Holie is dat we heel duidelijk zijn over 
waar wij voor staan. We zijn een merk dat niets te verbergen 
heeft. Merken hebben een verantwoordelijkheid om naast 
het maken van commerciële impact een maatschappelijk 
doel na te streven. Als je daar niet oprecht in bent, kom je 
daar niet meer mee weg. Shell is een goed voorbeeld. Zij 
hebben vorig jaar, als ik het goed heb, zo’n 80% van hun 
communicatiebudget ingezet voor hun herbebossingsproject, 
terwijl hun primaire productpropositie het aanbieden van 
fossiele brandstoffen is. Daar trappen mensen niet meer in.’  
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