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Kwaliteit heeft niet alleen te maken met het product zelf, maar ook met de 
wijze van presentatie. Bij veel producten gaat het steeds vaker om emotie en 
beleving en hoe die ‘verpakt wordt, zowel letterlijk in de verpakking als ook in 
de boodschap, waarmee het product wordt aangeprezen.  
 
Merkfabrikanten voeren in de media een strijd om marktaandeel en de aandacht 
van consumenten.  Het is opvallend hoe een aantal producten sterk geafficheerd 
worden als zijnde afkomstig uit een bepaalde streek of een andere historische 
oorsprong. Immateriële zaken, zoals tijd, gezinsleven, spanning, creativiteit en 
gezondheid krijgen steeds meer waarde, en merken positioneren zich steeds 
meer langs die lijnen. Anna-Sterre Mees van bureau Motivaction liet hier deze 
avond haar licht over schijnen. Bureau Motivaction doet in opdracht van 
bedrijven en overheden onderzoek naar de belevingswereld van mensen. De 
uitkomsten worden als input gebruikt voor productontwikkeling en voor 
marketing- en communicatiestrategie, voor de branding van een product.  

Ook de vormgeving van de verpakking is een belangrijk onderdeel van de 
presentatie van een product. René Gruijs van bureau Brand New Design 
vertelde deze avond over het ontwerpproces van verpakkingen. Brand New 
Design is een branding-, packaging- en retail-designbureau in Amsterdam en in 
Praag. Zij werken aan brand identities en packaging design. Zij houden zich 
onder meer bezig met het promoten en ontwerpen van een product of 
merknaam bij consumenten. Aan de hand van het ontwerpproces van de nieuwe 
verpakking voor verkadekoekjes gaf hij ons deze avond een indruk hoe en 
waarom een verpakking tot stand komt.  

Trends 2.0 belevingswereld van consumenten 
 
Eén van de vragen die Joke Bosch het publiek stelde ter introductie van deze avond is om 
een willekeurig A-merk uit de supermarkt te noemen. “Calvé” luidde het antwoord. 
Volgens Anne-Sterre Mees wordt dit antwoord in 90% van de gevallen gegeven. Het is 
een sterk A-merk, dat zo ver gaat dat als dit product niet in de winkel verkocht wordt, 
het huismerk ook veel minder verkocht wordt. Motivaction onderzoekt het hoe en 
waarom van de consumenten. Dit is belangrijk omdat de communicatiekanalen zijn 
vergroot. Daar waar er vroeger twee televisiezenders waren kon je er vanuit gaan dat 
mensen de boodschap zou ontvangen. Nu Heeft een ieder zijn eigen media ter 
beschikking, dit betekent dat de communicatie gerichter moet zijn. Hiervoor is het 
belangrijk dat de trends worden onderzocht. De trends voor 2012, volgens 
Mentaliteitsklimaat van Motivaction zijn: 

- Open mindedness: directer, extravert, prikkelgericht, technologisch georiënteerd. 



- Onttraditionalisering en individualisering schrijden voort 
- Opgekomen besef van soberheid 
- Een nieuwe vorm van zelfgerichtheid overheerst, in combinatie met een verlangen 

naar ervaring, expressie en betovering. Ervaring ondergaan “making magic” 

“Een trend die bij Zaanstad past is soberheid”, aldus Anne-Sterre Mees. Uitspraken die 
hierbij horen: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, niet met je kop boven het 
maaiveld uitsteken. Streven naar een sober, niet-materialistisch en weinig statusgericht 
leven.  De hype rond moestuinen is hiervan een voorbeeld. Potgrond is een product dat 
hieraan gerelateerd is, een product waar Motivaction onderzoek naar doet. Er is een 
stijging in de verkoop van 75%.  

Een tweede trend die Anne-Sterre nader onder de loop nam is: open mindedness. Deze 
staat voor wereldwijde verbondenheid, geen seksestereotype patronen en ruimte willen 
geven aan cultureel verschillende groepen. Deze trend scoort laag in de Zaanstreek, dit 
werd beaamd door het publiek. Hier heerst onbekend maakt onbemind. Zonde, de streek 
heeft veel te beiden aan bijvoorbeeld erfgoed, maar het venster naar de omgeving is 
dicht. Een product dat op deze trend inspringt zijn de Knorr wereldgerechten. Gerechten 
van ver, maar met dezelfde moeite staan ze op tafel. 
De trend ‘Making Magic’ was volgens het publiek niet van toepassing in de Zaanstreek. 
Maar Anne-Sterre Mees zag dat anders: De Zaanstreek is trouw in waar ze voor staan. 
De beleving is hier echt en niet gemaakt van ‘plastic’. Wees trouw aan jezelf is hierbij 
belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is Coca-Cola ze vertellen altijd hetzelfde verhaal. 
Ben &Jerry’s (ijs) is hierdoor onlangs van zijn voetstuk gevallen, na de overname van 
Unilever werd er geen fairtrade chocolade meer gebruikt en ook de melk was minder 
romig.  
Als voorbeeld gaf Anne-Sterre Mees het op de markt brengen van streekproducten, hierin 
zijn drie stappen van belang. Stap 1, betekenis geven. Een verhaal koppelen aan het 
product. Mensen stellen het op prijs als een product uit Nederland komt en dat deze 
‘puur natuur en echt’ is. Stap 2, doelgroepen bepalen. Er zijn verschillende doelgroepen 
te onderscheiden die om variërende redenen streekproducten kopen: 

- Do good: lekker& verantwoord, experimenteel, ontdekken 
- Stay good: traditie (nostalgie) en gezond 
- Feel good: impulsief, gemak, in shape blijven 

En de laatste stap ‘afzetkanalen’, waar verkoop je het? De streekproducten hebben soms 
last van een geitenwollensokken imago. Dit kan verholpen worden door de verpakking, 
heldere rechttoe rechtaan communicatie, maar ook door goede verkooppunten, niet 
alleen de natuurvoedingswinkel. In de supermarkt is de afzetmarkt veel groter. 

Verpakkingsontwerp Verkade-koekjes 

De tweede inleider was René Gruijs, verpakkingsontwerper bij bureau Brand New, een 
‘branding and packaging’ bureau. Zij kijken naar de uiting van een merk. Zoals René 
Gruijs het zelf verwoordde: “Wij worden gedreven door kennis en creativiteit, daar is 
verder geen opleiding voor”. Hun motto luidt: ‘simply stand out’. René is een geboren 
Zaankanter, molenaarszoon en zijn opa en oma hadden een verkadewinkel in de 
Ooievaarsstraat. Een mooie basis, al was het toeval, om het ontwerptraject in te gaan 
voor de nieuwe verpakking van Verkade koekjes. De allereerste vraag die hij zich stelde 
was: Waarom een nieuwe verpakking? Na een onderzoek naar de historie van Verkade, 
viel René Gruijs een aantal dingen op: Verkade is het oudste A-merk van Nederland. De 
verpakkingen zijn altijd van hoge kwaliteit geweest en bijzonder vormgegeven evenals de 
grafische uitingen. Verkade winkels in de buurt van de fabriek zorgden voor een 
belangrijk binding met de omgeving. Het bedrijf heeft daarnaast een sociale rol, de 
meisjes van Verkade zijn tot op de dag van vandaag een begrip. In die 125 jaar zijn er 



heel wat logo’s de revue gepasseerd. De vraag die hij zichzelf vervolgens stelde: 
associëren de recente verpakking ook aan deze rijke historie? Nee, de compositie en 
typografie staan vast (is voor elk koekje hetzelfde), de verpakking brengt dit 
nostalgische gevoel niet over en is weinig opvallend in het schap. Kortom er zat een gat 
tussen de huidige koekverpakking en het verkade merkgevoel. Vandaar dat er werd 
gekeken naar een nieuwe verpakking. De tweede vraag die naar voren kwam tijdens het 
ontwerpproces, hoe consumeren we? Ieder verbindt zich met een ander koekje en ook de 
wijze van consumeren verschilt (likken, dopen, breken). Wat ook van invloed is het 
tijdstip van consumeren, ’s ochtends een knappertje en ’s avonds bij het samenzijn van 
het gezin een chocoladekoekje. Dit heeft ook effect op het koopgedrag, kopen we het 
koekje voor een bepaald moment of worden we verleid (impulsaankopen) door het merk, 
de verpakking of plek in het schap. “ Conclusie na het onderzoek: Verkade en merk zijn 
iconisch maar de verpakking niet.”  

De eerste stap na de analyse, was het ontwerp voor het woordbeeld met het logo, de 
historie en het gevoel van het merk moest er in terugkomen. Het beeld van het ruytertje 
heeft een markantere plek in het logo gekregen. Ondanks de twijfels van Verkade over 
dit icoon, was Brand New van mening dat dit beeldmerk de sterke historie van Verkade 
uitstraalde. Het logo werd verpakt binnen “la grano” (het graankorreltje). Dit is het 
labelvormige beeldmerk die op alle verpakkingen en reclame-uitingen is terug te zien, 
wijzend naar het koekje. Elk koekje heeft zijn eigen sfeer. Met moodboards werd per 
koekje de sfeer omschreven. Een Nizza heeft een suikerlaagje en een cocossmaak: een 
fris en “bounty-achtig” koekje. Dit moest terugkomen in de foto op de verpakking en de 
typografie van de naam op de “grano”. Een Knappertje is licht en knapperig en zweeft 
hierdoor op de foto.  

Zoals René Gruijs het zelf concludeerde: “Door intensieve samenwerking met Verkade 
hebben we in 1,5 jaar de geschiedenis, merk-ambities en consumenten weer met het 
merk verbonden. Dit heeft geleid tot een nieuw ontwerp da echt als Verkade voelt.” 

Na een korte pauze was het tijd voor de bezoekers om onder leiding van Joke Bosch 
verder te spreken over productontwikkeling.  

Nieuw beeldmerk of naam 

Een product moet altijd fris en levendig blijven. André Kleinsma vroeg zich af of dit geen 
onrust met zich mee brengt. Volgens René Gruijs is het veranderen van logo’s van alle 
tijden. Anne-Sterre Mees gaf aan dat een nieuwe marketingmanager vaak lijdt tot een 
nieuwe wind binnen een bedrijf waarna opnieuw naar het merk gekeken wordt. Trends 
zijn hierbij van invloed. Al gaan deze trends vrij langzaam, ongeveer 10 jaar, gaf Anne-
Sterre Mees aan. Authenticiteit en duurzaamheid zijn trends die al een tijd gaande zijn. 
Dit zijn thema’s die bij elke doelgroep anders leven. Een authentiek product voor 40 
plussers is bijvoorbeeld Verkade of Hak, terwijl dit onder jongeren Apple is. Harry van 
Veen gaf aan dat hij het vertrouwen in de termen authentiek en duurzaam is verloren. 
Heeft het nog effect als er staat ambachtelijke ham? Nee, aldus Anne-Sterre Mees, de 
merken moeten het holle begrip meer invulling geven. Als goed voorbeeld noemde zij 
Campina, die organiseert boerderijdagen, waarbij je langs kunt komen op de boerderij 
om de boer en de koe beter te leren kennen.  
Gerbrand Klopt stelde de vraag waarom Verkade niet van naam is veranderd toen het 
werd overgenomen door United Biscuits. Volgens René Gruijs was dit niet nodig, het is 
een verzamelnaam voor een bedrijf waar geen emotie aan verbonden is. Anne-Sterre 
Mees gaf aan dat naamsverandering vaak komt nadat een merk of naam negatief in het 
nieuws is geweest, bijvoorbeeld negerzoenen. Een andere reden zou kunnen zijn als een 
merknaam verbastert tot productnaam (bv. MaxiCosi, Cracottes) andere merken met 
hetzelfde product kunnen dan meeliften met de PR. Ten slotte gaf ze nog als reden dat 
een naam internationaal gebruikt moet kunnen worden.  



Beïnvloedbaar  

Motivaction doet veel onderzoek naar het leven van de gebruikers. Joke Bosch vroeg zich 
af of dit onderzoek soms niet wat te ver gaat, is het ethisch verantwoord? Anne Sterre-
Mees benadrukte dat er in Nederland strenge regels gelden. Ze hebben een panel van 
60.000 mensen. Ze hebben verschillende soorten onderzoeken, enquêteformulieren, 1 op 
1 gesprekken, groepsdiscussies etc. De sociaal verantwoorde antwoorden worden eruit 
gefilterd. Voor gevoelige onderwerpen (anticonceptie, roken etc.) wordt er soms gebruik 
gemaakt van een lichte hypnose. Ron Kiburg stelde de betrouwbaarheid van de 
uitkomsten ter discussie. Bij kwantitatief onderzoek worden er extra mensen gevraagd, 
zodat na het uitfilteren van de sociaal wenselijke antwoorden er nog voldoende mensen 
overblijven. Het zou volgens André Gruijs wel gevaarlijk kunnen zijn bij 1 op 1 
gesprekken, deze uitkomsten moeten niet 1 op 1 als waarheid worden gebruikt, want dit 
is slechts de mening van 1 persoon. “Zouden uitkomsten van onderzoek ons ook kunnen 
beïnvloeden? Bijvoorbeeld doordat er een bepaalde trend wordt omschreven, mensen 
ook naar deze trend gaan leven,” aldus Louis Groen. “Nee”, luidde het antwoord van 
Anne-Sterre Mees: ”over het algemeen lezen consumenten de rapporten niet, dus onze 
invloed blijft beperkt.”  

Merk koppelen aan regio 

Al tijdens de lezing ontstond de discussie of het goed was om een merk te koppelen aan 
een stad of regio. Louis Groen was wat sceptisch om Verkade te verbinden aan Zaandam. 
Als gemeenteraadslid wordt hij voordurend geconfronteerd met een negatief imago. Hier 
was Anne-Sterre Mees het niet mee eens. Haar beeld is dat de mensen buiten de 
Zaanstreek positiever zijn dan van binnenuit: die no-nonsense cultuur met een sterke 
link naar het verleden, daar is Nederland naar op zoek. Of ze hier vervolgens ook willen 
wonen, dat is een tweede. Het gaat eerder om de beeldvorming dan de realiteit. Als deze 
twee te ver uit elkaar liggen, volgt er teleurstelling. 
Stel dat de fabriek niet meer in Zaandam staat, verandert de situatie dan? Dit hangt er 
vanaf volgens Anne-Sterre Mees. Het heeft met gevoelswaarde te maken. De granen 
komen oorspronkelijk ook niet uit Zaandam, dus de link is niet heel sterk. Maar de 
meisjes van Verkade zijn wel regio gebonden. Toch verwachtte ze geen daling van de 
verkoop van de koekjes. Gerrit Teders gaf aan dat het andersom wel werkt. Met de 
komst van het Verkadepaviljoen zijn de bezoekersaantallen van het Zaans Museum 
verdubbeld.  

De Zaanstreek heeft een rijke geschiedenis, waar vele producten onderdeel van zijn, 
deze authenticiteit is van waarde. Met een trots gevoel verlieten de Zaankanters de zaal.  

 


