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“Wil je je 
partner overtuigen 

mee het bed in te 
duiken? Ook dat is 

reclame!”

Reclame: ook jij kan het beter

Alles is reclame. En reclame kan altijd beter dan je 
concurrent of beter dan zoals je het eerder deed. 
Beter dus. En daar gaat dit boekje je bij helpen.

Is écht alles reclame? Jazeker! Bijna alles in ieder geval. 
Eigenlijk ben je áltijd al bezig je eigen ideeën te verkopen. 
Wil je de klant overtuigen voor jouw plan te kiezen?
Reclame. Wil je de kids opdragen hun kamer op te ruimen? 
Reclame. Wil je je partner laten weten dat je wel zin hebt 
in een potje? Je raadt het al… reclame! Reclame draait om 
overtuigen. Reclame laat je klanten, prospects, kinderen, 
partners, verkopers doen wat jij wil dat ze gaan doen. 

Los van alle reclame die je zelf maakt, zie je de hele dag 
overal andermans verkooppraatjes. Echt waar! Hoeveel 
reclame heb jij gezien vandaag? Een lastige vraag, want 
grote kans dat je negenennegentig procent van de 
reclame die vandaag aan je voorbij is gegaan niet eens 
hebt opgemerkt. De televisiereclames en de advertenties 
op internet, die herken je wel als reclame. Maar wat dacht 
je van verpakkingen in supermarkten? Of de bedrukking 
van de bestelbus die vanochtend langs reed? Of de logo’s 
op de overall van de schilder bij je buren? Reclame is 
overal! Je komt naar schatting ongeveer tussen de 5.000 
en 10.000 reclameboodschappen tegen. Per dag! Niet zo 
gek dat je dus heel selectief bent in wat je wel en niet tot 
je neemt.

Inleiding

beter
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beter

Oké, dus bijna alles is reclame. En die reclame is overal. 
Maar, dat wil niet zeggen dat het allemaal even goed is. 
We kennen natuurlijk allemaal het type slechte commercial 
dat er met de Loden Leeuw vandoor gaat. Maar waar we 
niet bij stilstaan is dat héél veel reclame, ook van grote 
merken, eigenlijk best matig is. We zien veel herhaling 
omdat het nodig is, veel onoriginaliteit en bovenal veel 
gebrek aan echte impact. Jammer, aangezien de meeste 
A-merken toch een marketingbudget hebben waar je een 
noodlijdende stad mee kunt redden. Dat moet anders dus. 
Sterker nog, dat kan BETER. En bovenal: dat kan jij BETER! 

Dat woord kent vijf letters; B-E-T-E-R. En iedere letter kent 
z’n eigen betekenis. De letters van BETER staan ergens 
voor. En dat gaan we in dit beknopte naslagwerk haarfijn 
voor je uiteen zetten. Zodat je, als je klaar bent met lezen, 
ook reclame gaat maken die BETER is. Of dat nu voor je 
bedrijf is, of misschien gewoon wel voor overtuiging binnen 
je relatie thuis.

Of je nu salesmanager, marketing- en/of communicatie-
professional, ondernemer of iemand met een andere rol 
bent die graag anderen in beweging zet, dan wens ik je 
veel leesplezier. En natuurlijk veel succes bij het overtuigen 
van anderen met jouw reclame.



8 9 beter

Zo, dat zijn ze. Vijf woorden die jouw reclame met kop en 
schouders boven elke vorm van concurrentie uit laten 
stijgen. Beloftevol, Eigen, Triggerend, Eenvoudig en 
Relevant. Vijf makkelijk te onthouden termen die van 
toepassing zijn op élke vorm van goede reclame. Of je nu 
een rot in het vak bent uit de tijd van faxmachines of een 
junior marketeer met kennis van sociale media, de 
combinatie van deze vijf begrippen blijkt áltijd effectief. 
Maar waarom juist deze woorden? En waarom heb je ze 
allemaal nodig om tot een goed resultaat te komen? In dit 
boek krijg je antwoord op al deze vragen, mét voorbeelden 
(en meer).

Handig bij het opstarten van je reclame-acties. En ook bij 
het toetsen van je bestaande werk. Leg je advertentie,
whitepaper of offerte die je maakte maar eens langs de
5 begrippen en je ontdekt snel waar je kansen voor
verbetering liggen. Echt waar! Maak voor de grap binnen-
kort een nieuwsbrief zoals je altijd doet (versie A) en
verstuur diezelfde nieuwsbrief naar een tweede groep 
nadat je ‘m langs de vijf letters van BETER hebt gelegd en 
hier-en-daar hebt aangepast. Let maar op, je scoort beter 
met die B-versie. Beloofd! Hoe je dat doet, dat lees je
verder in dit boekje.

“Of je nu een rot in het vak bent 
uit de tijd van faxmachines of 
een junior marketeer met kennis 
van sociale media, 
de combinatie van deze vijf 
begrippen blijkt áltijd effectief.”

beter

Betere reclame maken vraagt om een goeie aanpak. 
En daar zijn honderden theorieën over. En veel daarvan 
leer je uit de boeken van Treacy&Wiersema 
(waardestrategieën), Floor&Van Raaij 
(Marketingcommunicatiestrategie), Ogilvy (On Advertising) 
en zoveel andere. En alles wat ik daar ooit las is waar. 
Sterker nog, ik gebruik die verschillende theorieën en tips 
dagelijks in m’n werk. 

Zie mijn idee dat je reclame effectiever wordt als je 
voldoet aan de BETER-theorie waar dit boek over gaat, dan 
ook niet als vervanger van al die andere goed doordachte 
ideeën. Maar als aanvulling. En als je geen zin hebt om al 
die andere boeken te lezen, dan geloof ik dat je met alleen 
dit boekje ook stappen zet naar veel effectiever werk.

Zomaar 
een idee

Het idee is: Reclame is 
goed, goede reclame is 
BETER

Beloftevol
Eigen
Triggerend
Eenvoudig
Relevant
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Freddy Heineken is meermaals uitgeroepen tot reclameman 
van het jaar. Hij zei ooit iets dat me triggerde om altijd te 
werken aan het verbeteren van de effectiviteit die je wilt 
met iedere vorm van reclame.

Daag jezelf uit om het nog beter te doen dan de naam-
drager van misschien wel het mooiste merk uit Nederland.

“De helft van ons 
marketingbudget wordt 
niet effectief besteed,
we weten alleen niet
welke helft”

- Freddy Heineken 

beter

Voordat we een diepere duik nemen in Beloftevol, Eigen, 
Triggerend, Eenvoudig en Relevant wil ik eerst het 
stemmetje in je achterhoofd nog even geruststellen. 
Want ik hoor je denken: “Wéér zo’n hippe 
marketingtheorie. Daar zijn er toch al zeker honderd van…” 

En dat klopt! Dit is nummer honderd en één. Toch geloof 
ik dat wat ik te vertellen heb wel degelijk verschil kan 
maken. Waarom? Omdat ik mijn theorie al jarenlang met 
succes weet toe te passen op mijn eigen reclamebureau en 
inmiddels honderden klanten tevreden heb mogen stellen. 
Allemaal omdat ik áltijd werk volgens het BETER-principe. 
En als jij dat ook gaat doen, dan kun jij jezelf en je klanten 
ervan verzekeren dat je nooit meer met een slecht idee 
komt. Daar heb je wat aan!

Dit is 
waarom ’t 
werkt
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Goede reclame is

Beloftevol

Goede reclame bevat een belofte. 
Een klein beetje een open deur, 
maar zonder belofte ben je 
natuurlijk helemaal nergens. 
Want, iemand die met jou of met 
jouw product in zee gaat moet 
wel weten wat er te winnen valt. 
“Poeh, makkelijk zat, zo’n 
belofte!”, zou je kunnen denken. 
Maar niet iedere belofte is een 
goede belofte die past bij jouw 
merk. En sommige beloftes zijn zo 
uitgekauwd dat iedere denkbare 
concurrent ze ook gebruikt. 
Als dat zo is, dan heb je 
waarschijnlijk niet de juiste belofte 
te pakken. Tenzij je ‘m zo weet 
vorm te geven dat ‘ie uiteindelijk 
de meest opzienbarende is.

beter
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“Niet iedere belofte is 
een goede belofte die 
past bij jouw merk. 
En sommige beloftes 
zijn zo uitgekauwd 
dat iedere denkbare 
concurrent ze ook 
gebruikt.”

beter

Ik geloof dat je keuze hebt uit zeven beloften die je kunt 
inzetten. Zeven maar. Die zijn te onthouden. En ze gaan uit 
van de beleving van je doelgroep. Die doelgroep kan trou-
wens zo groot zijn als de hele wereld. Maar het kan ook die 
ene persoon zijn. Je klant of prospect. Je gebruiker, gast, 
bezoeker, de passant, je eigen liefje, die begeerlijke 
kandidaat aan de andere kant van de club, de koper van je 
Marktplaatsaanbod, ...

Eén van de beloftesoorten gaat over geld. Over financieel 
voordeel. Dat kan een hele goeie beloftesoort zijn. ’t Werkt 
ook vaak. Kijk maar… overal waar je kijkt zie je merken 
beloven dat wat zij te bieden hebben, goedkoper is dan de 
rest. Korting! Actie! Nu voor de helft! Op je smartphone, 
in de winkelstraat en tijdens het stappen worden we 
geconfronteerd met een eindeloze stroom beloftes die 
inspelen op de wens om geld te besparen. Daar is de 
nieuwigheid toch al een klein jaartje of 50 vanaf 
(en volgens mij nog wel langer). Maar ’t werkt. Soms. 
Maar weet dat er andere beloftesoorten zijn waarmee je 
geen marge hoeft in te leveren.
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Werving personeel

Of je nu je nieuwe verkering in de kroeg wil versieren, 
een prospect wilt verleiden om klant te worden of dat je 
een topper bij je concurrent wilt wegtrekken, je aanpak is 
soortgelijk. Maar laten we het eens specifiek over werving 
van nieuwe collega’s hebben. Nieuwe kandidaten verleiden. 
Nieuw personeel werven. Dat speelt heel veel nu en de
creatieve en effectieve arrenmoe toont zich meer en meer.

Te vaak zie ik posters op het raam van een café of
restaurant met kopregels als “Personeel gezocht” of
“Afwassers, we zoeken jou!”. Nou, mooi is dat. Leuk voor 
ze dat ze op zoek zijn. Maar ik heb er niks aan als student 
die overal aan de slag kan. De buurman wil ook diezelfde 
student, starter of oud bankdirecteur die de borden van
anderen graag schoonmaakt voor € 7,35 per uur. Wat heb 
ik er aan dat die ander personeel zoekt? Niks. Helemaal 
niks. Althans, als je niet voelt dat je uit liefdadigheid die 
horecaondernemer moet helpen omdat ie met een
probleem zit.

Die fout, nou ja, ik vind het fout, maakt niet alleen een
lokale winkelier of kroegeigenaar. Ook menig reclame-
bureau blijkbaar. Of grote merken als banken, overheids-
instanties of hippe start-ups. Vreselijk. Ze denken waar-
schijnlijk echt dat hun probleem ook het probleem van hun 
favoriete kandidaat is. Kijk alleen maar naar de stickers op 
bedrijfsauto’s met “Wij zoeken collega’s”.

Zorg dat er wat in zit voor die ander! Alleen dan ben je 
eventueel bereid om ook maar na te denken over het
opsturen van je motivatie en CV. Toch? Ga maar na, wat 
heb jij nodig om te overwegen wat anders te gaan doen? 
En wie kies je dan? Iemand die jou wat beloven kan of 
iemand die alleen maar een personeelstekort heeft? Je wil 
zien dat je meer kunt verdienen (financieel voordeel).
Je wilt weten of je door kunt leren en kunt groeien in je 
functie (ontplooiing). Je wilt weten of je gelijk een vast 
contract krijgt (zekerheid). Of het vlak in de buurt van je 
school of thuis is (gemak). Je wilt horen dat je gratis bier 
mag tappen voor familie en vrienden (aanzien/status).
Je… nou ja, je snapt ‘m. Zoek de juiste belofte en zet ‘m 
bovenaan die poster op je raam! Dan trek je meer
kandidaten aan. Gegarandeerd! Het zijn uiteindelijk maar 
een paar echt goede beloften die je wat mij betreft kunt 
doen. Wat je ook aanbiedt; een tros bananen of een
nieuwe baan.“Leuk voor ze dat ze

op zoek zijn.
Maar ik heb er niks
aan als student die
overal aan de slag kan.”
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Een goede belofte speelt hier op in:

Wens: Ik heb angst dat het fout gaat
Belofte: Dit aanbod geeft je veiligheid

Wens: Ik wil geld besparen
Belofte: Dit aanbod geeft je financieel voordeel

Wens: Ik wil mezelf, de zaak of de wereld verder 
ontwikkelen
Belofte: Dit aanbod geeft je ontplooiing

Wens: Ik wil geen gedoe
Belofte: Dit aanbod geeft je gemak

Wens: Ik wil interessant gevonden worden
Belofte: Dit aanbod geeft je status

Wens: Ik wil dat de ander mij aardig vindt
Belofte: Dit aanbod maakt je geliefd

Wens: Ik wil graag wat nieuws proberen
Belofte: Dit aanbod geeft je innovatie

De zeven soorten beloften die je in kunt zetten als 
antwoord op de vraag “Wat heb ik eraan om in te gaan op 
je aanbod”, zijn: 

Dit is ‘t. Dit zijn de beloften die je kunt doen. Meer is het 
niet; zekerheid, geld, ontplooiing, gemak, status, geliefd 
zijn en innovatie.

Hoe dan wel?

Ik geloof dat een goede belofte inspeelt op véél meer dan 
alleen de portemonnee. Tuurlijk is het fijn om iedere maand 
geld te besparen en de spaarrekening te kunnen vullen 
(nog 7265 maanden tot de Porsche!), maar een écht goede 
belofte raakt je op veel meer manieren dan één! 

Ik geloof dat een belofte die raakt en werkt, altijd inspeelt 
op emoties die we bewust danwel onbewust hebben. Alleen 
dan kun je boeien. De juiste belofte kiezen is een beetje als 
WII-FM. Het radiostation dat alleen jouw muziek draait. 
Het station dat alleen maar nieuws brengt dat jouw
interesse heeft.

Dat radiostation bestaat natuurlijk niet echt. WII-FM staat 
uiteraard voor What’s In It For Me. Vrij vertaald: ‘Wat heb 
ik eraan om in te gaan op jouw aanbod’. De vraag die jouw 
publiek heeft op het moment dat je ze overvalt met jouw 
overtuigingen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat 
niemand zich echt bewust is dat ze die vraag hebben. Dat 
is meer een vraag die zo vast in je systeem zit dat jij je er 
niet meer van bewust bent, dat jij jezelf die vraag stelt. Au-
tomatisme. En het antwoord, dat is voor iedereen anders. 
Wat de een interessant vindt, dat kan de ander niet boeien. 
Daarom is het ook goed om je af te vragen wat jij denkt 
dat de ander interessant vindt.
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Wil je bijvoorbeeld laten zien dat dit zorgplan belangrijk is 
voor de ontplooiing van het baasje? Laat in de advertentie 
dan weten dat je met De Huisdieren Zorgpolis meer leert 
over de gezondheid van je huisdier! Of wil je zorgen dat 
jouw cliënten zich door jou als dierenarts geliefd voelen? 
Zet dan in je advertentie dat je het leuk vindt dat je ze 
dankzij De Huisdieren Zorgpolis wat vaker in de praktijk 
te zien krijgt! Zie het overzicht hieronder voor nog meer 
voorbeelden. 

Een goede belofte speelt voor zo’n specifiek 
aanbod bijvoorbeeld hier op in:

Veiligheid: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis voorkom je 
nare ziekten door er vroeg bij te zijn.’

Geld: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis heb je minder kans 
op grote uitgaven.’

Ontplooiing: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis leer je over je 
dier z’n gezondheid.’

Gemak: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis is het hele jaar de 
gezondheid van je huisdier geregeld.’

Status: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis laat je zien ’t beste 
voor je huisdier te willen.’

Geliefd zijn: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis mag je vaker 
bij ons in de praktijk zijn.’ Of ’Kom een keer langs voor 
een gratis check, dan kun jij daarna wel of niet kiezen 
voor De Huisdieren Zorgpolis.’

Nieuwe dingen: ‘Met De Huisdieren Zorgpolis volg je de 
nieuwste succesvolle aanpak uit Scandinavië.’

beter

Om te zorgen dat jij in jouw reclame een belofte maakt die 
er echt toe doet, is het dus van belang om jouw reclame te 
toetsen aan één of meer van deze zeven punten. Hoe dan? 
Wel, kijk maar naar het voorbeeld hieronder van een fictief 
zorgverzekeringsproduct voor huisdieren.

De Huisdieren Zorgpolis 
(omdat Blub, onze goudvis op kantoor ook de beste 
zorg verdient)

Ooit gehoord van zo’n product als we hier voorstellen? 
We noemen het even De Huisdieren Zorgpolis. Mocht je er 
niet van gehoord hebben, dan ga je nu wat nieuws leren. 
Dit product is een soort voordeelabonnement op bepaalde 
services bij de dierenarts, waardoor je de kosten van een 
aantal behandelingen over een heel jaar kunt verspreiden. 
Een soort ziektekostenverzekering voor honden, katten, 
cavia’s en goudvissen dus. Maar, hoe breng je dit
Huisdieren Zorgplan nu in de markt op een manier die het 
baasje nu écht raakt?

Tijd voor een reclameboodschap met een stevige belofte! 
Belangrijk is nu, dat je die belofte (keurig verpakt in één 
zin) kunt toetsen aan een van de zeven wensen. 
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4. Voor klanten die geen gedoe willen, beloof ik gemak. 
Mijn aanbod geeft ze dat gemak, want:  

5. Voor klanten die graag interessant gevonden worden, 
beloof ik status. Ik geef mijn afnemers status, want: 

6. Voor klanten die graag aardig gevonden worden, beloof ik 
dat ze voelen dat ze geliefd zijn door mij. Dat gevoel geef ik 
ze door: 

Tip: denk aan iets doen voor een ander, waardoor die ander zich verplicht voelt 

wat goeds voor jou te doen. Of aan persoonlijke herkenning en aandacht.

7. Voor klanten die graag iets nieuws proberen, beloof ik een 
innovatief aanbod. Dat doe ik door:

Welke belofte is anders dan je directe concurrent en werkt ’t 
beste denk je? Weet je het? Of is het misschien interessant 
en mogelijk om het te toetsen bij je klanten / doelgroep?
Ook zij kunnen je helpen bij deze oefening. En dat willen ze 
vast en zeker. Maak er gebruik van. 

beter

Zo, ik heb er voor dit product alvast wat ingevuld. Nu jij… 
Lukt het jou om zo’n rijtje voor jouw product, dienst of 
aanbod in te vullen? Je mag schrijven in dit boek! 

Kortom, er zijn dus veel meer beloftes die echt impact 
maken dan alleen het besparen van geld. Iets dat 
verkopers graag als belangrijkste USP inzetten. Maar dat 
is het vaak niet. Zorg dat wat jij belooft meer en anders is 
dan je concurrent. Of kies een combinatie van een primaire 
en secundaire belofte. 

Goede reclame is dus Beloftevol, met hoofdletter ‘B’. En het 
allerbelangrijkste is dus dat die belofte er écht toe doet!

Nu jij

1. Voor klanten die mogelijk angst hebben dat het fout gaat 
als ze niet voor mijn aanbod kiezen, beloof ik veiligheid. 
Mijn aanbod geeft veiligheid, want: 

2. Voor klanten die graag geld willen besparen, beloof ik 
financieel voordeel. Mijn aanbod geeft financieel voordeel, 
want:

3. Voor klanten die zichzelf, het bedrijf of de wereld graag 
verder ontwikkelen, beloof ik ontplooiing. Mijn aanbod helpt 
daarbij, want: 
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Hoe zie jij je eigen merk?

Goede reclame is

Eigen

Als ondernemer spendeer je heel wat geld en jaren om je 
bedrijf beter te maken dan het bedrijf van de concurrent. Je 
verfijnt je product, je neemt de beste medewerkers aan en 
je zorgt dat je bedrijfsauto’s nét een stukje flitsender zijn 
dan de saaie bakken van je tegenspelers. 

En dan kom je vervolgens met een advertentie die 
eigenlijk niet te onderscheiden is van álle andere 
advertenties in jouw branche. Dat is best wel gek, toch? 
Zo zijn feitelijk alle schoonmaakmiddelen erg effectief door 
de kracht die ze geven. Nul onderscheid dus. Allemaal
’t zelfde. Maar het zijn er maar een paar die zuiniger zijn in
gebruik, gewoonweg leuker of ecologischer dan de ander. 
De merken die zo’n specifieke positie innemen, zijn vaak 
net even succesvoller dan die merken die hetzelfde beloven 
als de ander. Dat zal bij jouw aanbod niet anders zijn als je 
niet oppast. Of in de beleving je doelgroep wellicht.
Definieer dus wie je bent als merk en waar je voor staat.
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Parfum pour femme

Sexy vrouw (al dan niet 
bekende actrice of Madonna toen 
het nog kon), kijkt sexy in de 
camera terwijl de windmachine 
een licht briesje loslaat op haar 
zeer glamorous kapsel. 
Qua kleding zijn er twee opties:

1. Galajurk
2. Geen kleding

Parfum pour homme

Sexy man (al dan niet bekende 
voetballer) kijkt zwoel in de 
camera of net daarnaast terwijl 
de zelfbruiner al het overige werk 
doet.

Qua kleding zijn er twee opties:

1. Strak in pak
2. Geen shirt

Het flesje parfum staat groot in beeld aan de rechterkant 
en in sommige revolutionaire gevallen aan de linkerkant 
(bedankt, revolucionarios van de marketingafdeling). 
Eén pot nat.

beter

Ook dit lijkt weer zo’n typische open deur. Goede reclame 
moet ‘Eigen’ zijn. 100% jou! Zodat mensen je advertentie 
of commercial maar één keer hoeven te zien om te weten 
dat jij het bent. Nou, het schijnt dus dat veel gigantische 
merken die memo een klein beetje gemist hebben. Geloof 
je me niet? Kijk dan maar naar de voorbeelden hiernaast.

Parfummerken

Als reclameman begeef ik me veel op het gebied van 
business-to-business marketing. Daar houd ik van omdat ’t 
zo dichtbij sales staat. Maar ik zou ook graag werken voor 
een parfummerk. Want daarvan geloof ik echt dat dat heel 
eenvoudig beter kan. Man, man, man, wat een slechte 
aanpak zie ik daar. Deze merken vormen een mooi 
voorbeeld om te laten zien dat veel grote merken de plank 
helemaal mis slaan. 

Complete marketingafdelingen van household names als 
Calvin Klein en Chanel hangen de hele dag aan de telefoon 
om elk denkbaar tijdschrift vol te stampen met 
advertenties die er allemaal precies hetzelfde uitzien. 
Hoe dan? 
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posters van een innig zoenende Barack Obama met Hugo 
Chávez, de toenmalige president van Venezuela. Of de
gepassioneerde kus van Paus Benedictus XVI en 
Ahmed Mohamed el Tayib, Egypte’s meest bekende imam. 
Het Vaticaan was in shock (mea culpa). 

Met ‘United’ als eerste woord van de merknaam laat 
Benetton graag zien dat ze sociale verantwoordelijkheid 
willen uitstralen. Heb elkaar lief, en het liefst met een 
parfummetje van Benetton. Controversieel of niet, de 
campagne liep als een trein en leverde Benetton de 
prestigieuze Press Grand Prix op het Cannes Ad Festival op.

Zij kunnen uit de voeten met 1 plaatsing in plaats van een 
hele pagina in elke uitgave van Cosmopolitan. Dat scheelt 
je een groot mediabudget. En je impact is vele malen groter. 
Maak jezelf uniek. Leg vast waar jij als merk voor staat en 
zet daarnaast wie je bent in termen van 
persoonlijkheidskenmerken. En ja, met alleen je merk-DNA 
ben je er nog niet. Creativiteit is een hele belangrijke factor 
bij het succes van je reclame. Uiteraard. Maar start met 
een goed beschrijving van wie je bent en waar je voor staat 
als merk.

beter

Tsja, zó maak je natuurlijk geen impact. En eigenlijk is 
het ook een beetje zonde van het geld. Want nadat je de 
Linda of Playboy bij de kapper weer weggelegd hebt, weet 
je waarschijnlijk niet eens meer van welk merk parfum je 
nu precies een advertentie hebt gezien. Was het iets met 
een ‘C’…? En daarom moeten die merken iedere maand 
weer een pagina inkopen om een beetje te kunnen werken 
aan herkenbaarheid en de wens van de lezer om zo’n mooi 
flesje te kopen.

Eigen reclame, zo doe je dat!

Eigen reclame is uniek, bijzonder en opvallend! Je maakt 
het jezelf als ondernemer zó veel makkelijker als je 
reclame maakt die onmiskenbaar ‘jou’ is! Je bent zelf al 
perfect genoeg, dus laat dat zien! Kies voor een boodschap 
die raakt, doordrenk het van je eigen identiteit en geloof 
me: potentiële klanten hoeven maar één keer naar jouw 
advertentie te kijken en ze vergeten ‘m nooit meer!

Een van de meest opvallende voorbeelden van ‘Eigen’ 
advertenties die raken zijn de advertenties uit de ‘Unhate’ 
campagne van United Colors of Benetton een aantal jaar 
geleden. Althans, als vergelijk met de parfumads op de 
vorige pagina. Je weet het vast nog wel, de gigantische 

“Je maakt het jezelf als 
ondernemer zó veel 
makkelijker als je reclame 
maakt die onmiskenbaar 
‘jou’ is!”
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Kortom, zoek uit wie je bent als merk en wees jezelf, want 
goede reclame is Eigen met een hoofdletter ‘E’. Maak 
reclame die van niemand anders zou kunnen zijn dan van 
jouw merk! Zo vergeet niemand je meer!

Nu jij

Probeer jezelf een duidelijke identiteit te geven door jezelf 
te vergelijken met een ander merk uit je branche. En zelfs 
met merken uit een hele andere branche… Ben je 
bijvoorbeeld meer zoals een sterrentent in de stad, meer 
als een McDonalds of juist meer zoals een gezellig 
familierestaurant waar de eigenaar zijn/haar gasten vaak 
bij naam kent? Ik voel bijvoorbeeld aan dat mijn 
reclamebureau het best te vergelijken is met die laatste 
categorie.

Hoe zit dat bij jou? En hoe zit dat bij jou als je je eigen 
bedrijf vergelijkt met bijvoorbeeld automerken of zelfs 
popsterren? Probeer jezelf en je concurrenten nou eens te 
vergelijken met andere merken/branches om te ontdekken 
wie jij nou eigenlijk bent. Zodat je ook echt ‘eigen’ reclame 
maken kan.

Oefening:
Zet jezelf in het vak hierna door te kijken welke eigen-
schappen nou het beste bij jou passen. Doe dat bijvoorbeeld 
met een blauwe arceerstift. Doe vervolgens hetzelfde met 
1 of 2 concurrenten door een gele of roze arceerstift te 
gebruiken. Als het goed is, ben je duidelijk anders dan die 
concurrent. Is dat niet zo en staan jullie allemaal in
hetzelfde vak, probeer dan de komende jaren te werken 
aan het veranderen van je eigenheid. Of accepteer dat je 
geen eigenheid hebt en ‘t dus heel moeilijk blijft om BETER 
te communiceren.

beter

Help, wat is mijn merkidentiteit?

Jouw merk, dat is uniek. Daarom is het van belang dat je de 
identiteit van jouw merk bepaalt aan de hand van jouw éigen 
identiteit. Wie ben je? Waar sta je voor? Hoe zou je jezelf 
omschrijven? Het kan zijn dat je dit al helemaal 
uitgevogeld hebt, maar ik kan me ook goed voorstellen dat 
dit best lastige vragen zijn. Om je op weg te helpen zie je 
hier een aantal eigenschappen die zowel van toepassing 
kunnen zijn op jezelf als op jouw merk. Probeer maar eens 
vier eigenschappen te vinden die bij jou passen. Lukt dat?

Mochten de juiste eigenschappen hier nu niet tussen staan, 
dan kun je uiteraard ook zelf één of meerdere eigen-schappen 
bedenken. Zowel voor wie je merk als persoon is en waar je 
voor staat. Waar mensen je op  mogen afrekenen.

Op het moment dat jij je merk kunt samenvatten in vier 
eigenschappen (zowel vier keer wie je merk is en vier keer 
waar je merk voor staat) wordt het plaatje ineens een stuk 
helderder. En dan kun je impact gaan maken met ‘Eigen’ 
reclame!

Daarnaast is het ook van belang dat je een duidelijk eigen 
stijl ontwikkelt. Je signatuur dus. Als je je branding (zo heet 
dat eigenlijk) goed op orde hebt, zou eenieder na verloop 
van tijd ook zonder je logo te zien, moeten herkennen dat 
een uiting van jou is. Denk aan vorm, taalgebruik, kleur, 
audio en meer.

Energiek Gezellig Rustig    
Eigentijds Eerlijk Klassiek
Creatief Loyaal Onafhankelijk   
Optimistisch Ambitieus Sportief
Bekwaam Moedig Verstandig   
Zorgeloos Efficiënt Traditiegetrouw
Prijsbewust Teamspeler Milieuvriendelijk  

beter
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Energiek

Kennis

Terras

Traditioneel

Zelfexpressie

Controle

Veilig

Vindingrijk

Vrouwelijk

Tevredenheid

Bekend

Opties

Trouw

Variatie

Sfeer

Gemeenschap

Vitaal

Harmonie

Eenvoudig

Duidelijk

Empathie

Aanwezig

Ongedwongen

Eerlijk

Sterk

Rijp

Geluk

Trouw

Belevenissen

Balans

Welzijn

Vrijheid

Gelijkheid

Lef

Milieubewust

Mannelijk

Liefde

Vertrouwen

Fris

Bestaansrecht

Genegenheid

Rust

Dynamisch

Ervaring

Zorg voor jezelf

Familie

Veranderend

Intelligent

Chique

Mooi

Eerbied

Eigenwijs

Boven gemiddeld

Effectief

Optimisme

Waardering

Vooruit

Verleiden

Betrouwbaarheid

Leiderschap

Ontspanning

Verantwoordelijkheid

Autonoom

Macht

Presteren

Blijheid

Acceptatie

Progressief

Genieten

Continuïteit

Stimulerend

Vernieuwing

Zorg voor ander

Initiatief

Status

Plezier

Vastigheid

Zelfverzekerd

Resultaat

Eigenwaarde

Degelijk

Ambitie

SociaalModern

Aantrekkelijk

Presterend o.b.v. vertrouwen zoals Volvo

 Stadse gezelligheid zoals Smart Degelijke aanvaller als Brand New Day

Degelijk verzorgend zoals Menzis

Cultuur

Kwaliteit

Begaafd

Chauvinisme

Eerlijke prijs

Logische beloften:
status + innovatie

Logische belofte:
geliefd zijn

Logische beloften:
onplooiÏng + gemak

Logische beloften:
veiligheid + 

 financieel voordeel

Kies de woorden die het
beste bij jouw merk passen
en doe hetzelfde bij jouw
directe concurrenten.
Dan zul je zien hoe jij
jouw merk het best kan
positioneren en welk
ander groot merk je als
inspiratiebron kunt
gebruiken bij het maken
van jouw reclame.

De Team Switch tool voor
merk-DNA / positionering
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Triggeren, zo doe je dat!

Hieronder zie je de voornaamste elementen die jouw 
reclame Triggerend maken. Je hoeft ze niet allemaal 
tegelijk te gebruiken, één per keer is meer dan genoeg.

1. Onwaarschijnlijkheid
 Vergroot je voordelen of eigenschappen overdreven uit.
 Dan wordt het snel grappig en valt het op.

2. Herkenning
 Kies iets kleins (muziekje, vorm of tekst) en zet dat  
 steeds opnieuw in zodat het zeer herkenbaar wordt voor
 jouw publiek. 

3. Bewijsvoering
 Niet jij maar een ander is heel tevreden over jouw
 aanbod. Dat is veel geloofwaardiger en valt meer op.

4. PMI (Plus, Min, Interessant)
 Durf jezelf een klein beetje belacheljik te maken, door in  
 te zetten op mogelijke nadelen van je aanbod.

5. Impact
 Zet een BN’er in, kies voor opvallend mooi, geweld,   
 seks of gewoon een opvallend goede grap.
 
 

Misschien dat je bij sommige van deze factoren misschien 
direct al een voorbeeld te binnen schiet, maar ik kan me 
ook goed voorstellen dat dat niet zo is. Daarom lopen we 
ze stuk voor stuk even door, mét voorbeelden!

beter

Goede reclame weet je te Triggeren. Je ziet het, je kijkt 
nog een keer… en ineens gaat er in je hoofd een knop om. 
Je snapt het! Je voelt je aangesproken! Het maakt indruk! 
Al in de eerste seconde.

‘Triggeren’ is een leuk woord. Eigenlijk is het Engels. En er 
is niet per se een perfect sluitende Nederlandse vertaling. 
Maar we kennen het gevoel wel allemaal. En aan jou is het 
nu de taak om precies dat gevoel teweeg te brengen bij de 
doelgroep die jouw reclame ziet. 

Triggeren kan op heel veel verschillende manieren. Dat wil 
dus niet zeggen dat je meteen moet kiezen voor groots, of 
shockerend. Want dat past misschien wel helemaal niet bij 
je merk. Dus voordat je direct de telefoon pakt om Michael 
Bay in te huren voor een commercial vol explosies, mooie 
meiden en jongens, achtervolgingen en machinegeweren, 
is het misschien verstandig om te kijken naar wat voor 
verschillende manieren er zijn om te Triggeren. Deze
manieren helpen je hopelijk om zelf creatief te zijn. Dat is 
echt heel moeilijk. Maar wie weet lukt het je om een van de 
vele reclameprijzen te winnen. En lukt het je niet, dan ben 
je in ieder geval gestart. Daardoor maak jij het je 
reclamebureau wel gemakkelijker met je eerste eigen 
ideeën in je briefing.  

Goede reclame is

Triggerend
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Herkenning

Soms hoeft reclame helemaal niet anders of opvallend te 
zijn om te Triggeren. Als je je reclameboodschappen maar 
lang genoeg hetzelfde houdt, gaan ze vanzelf opvallen 
(zolang ze maar ‘Eigen’ zijn). Dit zie je bijvoorbeeld goed 
bij de onderstaande reclame van bouwbedrijf Van Schie. 
Iedere week opnieuw plaatst het bedrijf een zelfde soort 
berichtje in een bouwtechnisch vakblad, om te laten weten 
waartoe ze in staat zijn. Door de kenmerkende kleur en 
het eigen design gaat dit bericht na een aantal weken zelfs 
voor de onoplettende lezer opvallen. Ook dat is Triggeren!

Maar ook het jarenlang inzetten van een eigen geluidje of 
muziekje helpt. Een soundlogo wordt dat vaak genoemd. 
Denk aan het Intel-geluidje, het deuntje van de HEMA of 
Nescafé... Mooie voorbeelden waaruit blijkt dat je
herkenning niet alleen visueel hoeft te zijn.

Onwaarschijnlijkheid

Grappig, opvallend, verwarrend, onwaarschijnlijk. 
Reclame waar je twee keer naar moet kijken, of wíl kijken, 
heeft altijd een streepje voor. Het is niet voor niets dat 
veel bedrijven kiezen voor grappige reclames, want humor 
scoort nu eenmaal. Maar er is meer! Hieronder een kleine 
greep uit grote reclamecampagnes en een aantal van mijn 
eigen concepten waarin onwaarschijnlijkheid de boventoon 
voert. 

beter

Internationaal voorbeel van die reclamische onwaarschijnlijkheid

Maak gebruik van stadsobjecten
Helaas nooit uitgevoerd.

Maker onbekend,
maar ik vind dit zo triggerend en goed

Billboard langs snelweg.
Nu met toetsenbord eronder.

Helaas nooit uitgevoerd.
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PMI – Plus – Min – Interessant

Voordat je een advertentie de wereld in slingert is het altijd 
heel waardevol om ‘m even langs de PMI-theorie te leggen. 
‘PMI’ staat in dit geval voor Plus – Min – Interessant. 
Ooit geleerd op een conceptworkshop van SRM. 
Een redelijk simpele manier om opvallend werk te maken.

Deze aanpak wil dus zeggen dat je niet alleen over de 
pluspunten nadenkt, maar ook over eventuele (flauwe) 
nadelen. Dan maak je al snel een uiting leuker. 
Opvallender. Meer Triggerend dus. Neem onderstaand 
voorbeeld… een lokaal restaurant wilde graag opvallen in 
de tijd dat Sonja Bakker onze nationale dieetgrootheid was. 
Maar ja, daar hield de chef van dit restaurant geen 
rekening mee…

beter

Bewijsvoering

Gewoon laten weten dat jóuw kennis en ervaring je de 
beste keuze maken werkt ook Triggerend. Want als je in 
iets ‘eenvoudigs’ als een advertentie al kunt laten zien dat 
je gewoon ontzettend goed bent in wat je doet, dan heb je 
gelijk een streepje voor op de rest. Dus kom maar op met
dat bewijs dat je uit in de vorm van iets heel herkenbaars. 
In dit geval een flitspaal om te laten zien dat je op de beurs 
jouw referentiecase van een van jouw belangrijkste
opdrachtgevers laat zien. Een concept dat ik mocht
oppakken met een van Nederlands beste copywriters.
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Kortom, kies voor een reclame-uiting die weet te Triggeren, 
met een hoofletter ‘T’! Zorg dat je gezien wordt, op een 
manier die past bij jouw merk! En bovenal, zorg voor die 
stopping power die jouw doelgroep laat stilstaan zodra ze 
jouw uiting zien. Zo maak je jouw reclame BETER!

Check straks bij je volgende uiting of deze voldoet aan
1 van de 5 manieren om te Triggeren.

De T van beTer is misschien wel de moeilijkste letter van de 
vijf. De T vraagt namelijk om onderscheidende creativiteit. 
Maar als je op de manieren die ik in dit hoofdstuk
omschreef nadenkt over hoe jij jouw beloften en eigenheid 
ten tonele kan brengen, kom je wellicht op goede ideeën.
En lukt dat niet, denk dan na over de richting van die
trigger en brainstorm daarover met een creatief marketeer.

beter

Impact

Goed, dan komen we uiteindelijk toch aan bij vuurwerk, 
explosies en prachtige sexy vrouwen. Want een advertentie 
kan ook Triggeren door keihard impact te maken met seks, 
geweld, een BN’er of gewoon hele opvallende esthetiek. 
Iedereen herinnert zich nog wel de witte onderbroek van 
Beau van Erven Dorens (de zwarte cowboylaarzen zullen 
we maar snel vergeten), of de “Ik ben inmiddels 
overleden”-campagne van Stichting ALS Nederland. 
Impact Triggert!
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“Reclame maken 
is heel simpel, maar 
het moeilijkste wat 

er is, is simpel 
reclame maken.”

“Reclame maken is heel simpel, maar het moeilijkste wat er 
is, is simpel reclame maken.”. We lenen voor de 
gelegenheid even een quote van Johan Cruijff, en buigen 
‘m een beetje om. Gewoon omdat het kan.

Goede reclame is

Eenvoudig

beter
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Bouwbedrijf heeft hijskraan

De beste manier om je reclame zo eenvoudig mogelijk te 
houden is door te proberen niet veel meer dan een stevige 
belofte te communiceren. Plaats je als bouwbedrijf dus een 
advertentie in de krant, kies dan voor een stevige 
afsluitende regel als:

Bel Bouwbedrijf BETER als jouw huis snel groener en 
energiezuiniger moet.

Meer heb je niet nodig. Want hoé je dat huis precies 
groener en energiezuiniger gaat maken, kun je bespreken 
tijdens een telefoongesprek, of in een offerte.

Wat je per se wil vermijden, zijn advertentieteksten als 
deze:

Kies voor Bouwbedrijf BETER als jouw woning groener en 
energiezuiniger moet. Wij hebben veel opties voor isolatie, 
een hijskraan om zonnepanelen mee aan te leggen, vele 
handige gereedschappen om makkelijk isolerend glas te 
plaatsen en medewerkers die weten waar ze mee bezig 
zijn.

Tsja, bouwbedrijf heeft hijskraan. Je verwacht het niet. 

Houd je communicatie dus helder en overzichtelijk. 
Zeg waar het op staat, wees eerlijk en maak het de 
(potentiële) klant zo makkelijk mogelijk om voor jou te 
kiezen. Zo ga je écht impact maken!

Het is natuurlijk onwijs leuk om via Groningen naar 
Maastricht te rijden. Je komt een hoop tegen onderweg, er 
valt veel te zien, maar erg praktisch is het niet. En zo werkt 
het in de reclame ook. Dus: zeg wat je zeggen wil! 
Hou het simpel! Ook dat lijkt weer een wijd openstaande 
deur, maar daar moet je wel door heen. Ondanks dat het 
klinkt als een logische aanpak, presteren veel bedrijven 
het toch erg vaak om met flink wat toeters en bellen om de 
hete brij heen te draaien. Zonde! Want als het allemaal te 
ingewikkeld wordt, dan kan dat funest zijn voor je impact 
op de doelgroep. Een klant winnen is namelijk knap lastig, 
maar ‘m weer kwijtraken is in principe zo gebeurd. Weten 
hoe? Nou, zo:

beter

Raak een klant kwijt in drie overzichtelijke 
stappen

1. Hou het onoverzichtelijk! Zorg dat een klant éxtra lang 
moet zoeken naar wat hij of zij bij je zoekt. Beetje verwar-
ring, lachen toch?

2. Maak de boodschap te ingewikkeld. Als een klant twee 
keer moet kijken wat je precies bedoelt, zit je gebakken 
(zie: Triggerend), maar als de klant zeven keer moet
kijken, dan ben je ‘m kwijt!

3. Overlaad de klant met informatie. Mensen lezen tegen-
woordig te weinig, schijnt. Dus wacht nog even met de 
conclusie van je verhaal een laat de klant eerst nog even 
door een flinke lap tekst heen werken. Lezen zul je!

De stappen die hier ziet lijken misschien eenvoudig te 
vermijden, maar het is erg menseigen om altijd véél te veel 
te willen vertellen. 
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“Gooi ik er tien tegelijk, dan duik je weg en vang je er geen 
een.” Hetzelfde geldt voor reclameboodschappen. Houd het 
eenvoudig!

Oefening
Bedenk 10 redenen waarom jouw aanbod de beste is. Maak daarna 
een keuze voor 1 hoofdreden.

Wat wordt jouw eerste tennisbal? En welke ballen gooi je daarna op?

beter

Mijn collega Marjan Kulsdom, ’s werelds beste art director, 
zegt het altijd heel mooi: als ik je een tennisbal gooi dan 
vang je ‘m wel. Gooi ik er tien tegelijk, dan duik je weg 
en vang je er geen een”. Daarmee bedoelt ze dat je niet 
teveel  tegelijkertijd moet roeptoeteren. Dat geldt ook voor 
je offerte waarin je de klant een laatste nog een keer wilt 
overtuigen dat jij de beste keuze bent. Of een verkoop-
gesprek van de blabla-autoverkoper. Hou het simpel. Focus 
op een belofte of unieke eigenschap per keer. En heb je er 
écht meer, zorg dan dat je eerst een tennisbal gooit. Als die 
is gevangen, dan pas gooi je de tweede. Hou het simpel! 

Kortom, goede reclame is dus Eenvoudig met een 
hoofdletter ‘E’. En als je ook de andere letters van BETER 
gebruikt bij je uitingen, dan wordt simpel reclame maken 
sowieso een stuk makkelijker!

“Als ik je een tennisbal gooi dan vang je ‘m wel.”
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Kort gezegd houdt het maken van relevante reclame in dat de 
vorm ook klopt met de inhoud. En dat de inhoud vervolgens ook 
weer klopt met wat je verkoopt. Dat klinkt misschien een klein 
beetje vaag, maar als je het onderstaande voorbeeld goed bekijkt 
snap je direct wat ik bedoel.

Goede reclame is

Relevant

Op het bovenstaande billboard (die volgens mij werd
gebruikt in een komediefilm) wordt de vergelijking tussen 
een reisje boeken en de laatste reis (gezellig) er echt flink 
aan de haren bij gesleept. Los van het feit dat dit billboard 
een paar maandjes te lang buiten heeft gestaan, mist het 
zijn doel compleet. Er is nu werkelijk niemand die na het
boeken van een leuke familievakantie in Zuid-Frankrijk 
(wordt het Argelès-Sur-Mer of toch Vias Plage?) gezellig 
met het hele gezin gaat kijken naar welke uitvaart de
leukste activiteiten voor kinderen heeft.
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Kijk bijvoorbeeld naar de bovenstaande poster van Dirk 
voor schoonmaakblokjes. Daar is niks aan. Een beetje 
stomme kopregel zelfs. Maar als je weet dat ie speelde op 
het moment dat de Tweede Kamerverkiezingen volop bezig 
waren, dan wordt het al relevanter. En dus aantrekkelijker. 

Nu je dat weet, kun je er nog steeds een hoop van vinden, 
maar deze poster speelt wel in op de emoties, 
herkenbaarheid en de behoeftes van de kiezer. Op dat 
moment! Door die relevantie adverteerde Dirk dus beter.

“Houd het relevant 
en dicht bij jezelf!”

Houd het dus relevant en dicht bij jezelf! Er zijn talrijke 
mogelijkheden om een passende reclame-uiting te 
bedenken die gewoon ‘klopt’ met wie je bent en waar je 
voor staat. Je kan er makkelijk voor zorgen dat dit altijd 
goed gaat door je ideeën te toetsen aan de onderstaande 
punten:

Is 1. de omgeving, 2. de behoefte of 3. het moment 
relevant?

Als je hengels verkoopt, doe dat dan op een vishobbysite 
en niet bij de PostNL-balie.

Als er een directe aanleiding is om een bepaalde uiting te 
doen, zoals bijvoorbeeld een trend, het nieuws of een 
bepaalde periode in het jaar, maak daar dan gebruik van!

beter
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zo creatief of juist veelzijdig zijn, dat je eigenlijk bij het 
passeren geen idee hebt wat ze bedoelen of wat er van jou 
verwacht wordt als je in de derde versnelling voorbij rijdt. 
Ook daar mist vaak de relevantie. Zeg gewoon wat je te 
zeggen hebt en blijf dicht bij jezelf en je aanbod.

Raakt het de plank?

Zorg dat je weet waar je doelgroep naar op zoek is. 
Soms kun je in je poging om relevant te zijn de plank 
volledig misslaan. Goede voorbeelden hiervan zijn 
overheids- of onderwijscampagnes gericht op tieners. 
Deze proberen vaak heel ‘cool’ of ‘brutaal’ te zijn en staan 
bol van zogenaamd hippe termen en straattaalwoorden die 
al heel lang uit te tijd zijn. Geloof me ‘vet lauw’ is inmiddels 
zo ouderwets dat het al bijna weer ‘in’ is. Hoe dan ook, de 
gemiddelde jongere heeft liever dat je eerlijk zegt waar het 
op staat dan dat je gaat proberen als ‘een van hun’ te 
klinken. Dus, ken je doelgroep, sla de plank niet mis!

Kortom, goede reclame is Relevant met een hoofdletter 
‘R’ en slaat de spijker op z’n kop. Zo voorkom je dat over 
twintig jaar de volgende “marketinggoeroe” jouw mislukte 
uiting gaat gebruiken in z’n boekje.

Bron: www.theverge.com

Als kind was ik fan van Sesamstraat. Sterker, ik kan er 
soms nog wel eens van genieten als ik Bert & Ernie voor-
bij zie komen. Het mooiste filmpje is er een van Grover en 
Kermit, waarbij Grover als huis-aan-huis verkoper tanden-
borstels verkoopt. Hij praat, doet, schreeuwt, dropt het ene 
na het andere voordeel van zijn tandenborstels… alles om 
Kermit ervan te overtuigen dat ’ie een nieuwe tandenborstel 
van Grover moet kopen. Dit filmpje (zoek ’m op YouTube)
is het mooiste voorbeeld voor ondernemers, marketeers en 
verkopers die hun aanbod bij veel mensen willen neerleg-
gen. Net zoals die  tandenborstel voor een tandloze kikker 
als Kermit niet relevant is, is jouw aanbod ook niet relevant 
voor heel veel andere mensen. Vergeet ’t maar dat jij de 
beste keuze voor iedereen bent. Accepteer dat en focus je 
op die doelgroepen en individuen die mogen wél interesse in 
je product hebben. Blijf dus dicht bij je échte doelgroep.

Blijf ook dichtbij jezelf

Als merk sta je ergens voor (althans, dat mag ik toch echt 
wel hopen). En dat betekent dus ook dat je 
reclame-uitingen het meeste impact maken als ze typisch 
‘jou’ zijn (zie ook: Eigen). Dus als uitvaartverzekeraar moet 
je je helemaal niet willen linken aan zomervakanties. Dat is 
een associatie waar niémand blij van wordt of geïnspireerd 
van raakt, behalve misschien de Addams Family. 
Houd het dicht bij jezelf! En bij je aanbod.

“Je weet wel, van die eeeh, ja, die toch?”

Heb jij dat wel eens dat je een hele leuke TV-commercials 
ziet waarover je de volgende dag wil vertellen. Maar als 
je dat doet weet je ineens niet meer wie de afzender is. 
Waarschijnlijk koos de afzender voor een verhaaltje dat ver 
afstaat van het echte aanbod. Heel creatief wellicht. Maar 
weinig effectief dus. SLECHT in plaats van BETER.
Hetzelfde geldt voor die billboards langs de weg die soms 
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Dank
Mijn vader Ruud Storm maakte mij -als reclameman uit de 
seventies- enthousiast voor het reclamevak en hielp me 
met marketing- en ondernemerskennis. En dus stond hij 
feitelijk echt aan de basis van dit boekje. Net als andere 
leermeesters uit het vak die me wijzer maakten. Nol Vos 
bijvoorbeeld die mij m’n eerste grote mensen baan gaf bij 
een lokaal reclamebureau waar ik van alles mocht doen en 
uitzoeken en de mensen van McCann-Erickson die mij een 
kans gaven bij wat toen voor mij het mooiste reclame-
bureau ter wereld was. Verder was het Roel Kuik, een 
vriend én marketeer, die mij meermaals aanspoorde om 
een verhaal te maken over het vak waar ik van houd.
Hij was het die mij letterlijk het eerste podium gaf voor de
BETER-theorie. Dank ook aan hem. 

Al mijn directe collega’s wilden naar me luisteren toen ik 
vertelde dat we met deze theorie moeten werken. Ook door 
hen is BETER steeds beter geworden. Tijmen Molenaar 
heeft me erg geholpen met het vertellen van de theorie 
door het meeste van dit boek te schrijven. En Rozemarijn 
Pol, mijn collega van de studio, zij wilde graag het design 
en de opmaak doen van dit werk. Ook jullie bedankt.

En zo zijn er meer mensen die ik dankbaar moet zijn voor 
de ontwikkeling van dit boek. Jij bijvoorbeeld. Jij bent het 
die waarschijnlijk dit boekje leest en misschien zelfs gaat 
toepassen in je eigen praktijk. Dus ook jij bedankt!

Daniël Storm

beter

Goede reclame is BETER en nu snap je waarom

Beloftevol, Eigen, Triggerend, Eenvoudig en Relevant.

Daar zijn ze weer, de vijf maatstaven voor reclame die 
BETER is. Het verschil is alleen dat je nu precies weet 
waarom deze vijf woorden ervoor gaan zorgen dat je nooit 
meer een slechte reclame-uiting maakt. En het leuke is, dat 
je deze regels niet alleen toe kunt passen op je eigen werk, 
maar ook op het werk van een ander. Dus, sorry als je 
vanaf nu nooit meer normaal naar een advertentie voor 
parfum kunt kijken. En driedubbel sorry als je tijdens het 
boeken van je zomervakantie nu altijd even denkt aan 
uitvaarten. Dat is nu eenmaal hoe de gedachtegang van 
een marketeer in hart en nieren werkt! 

Ik raad je van harte aan dit naslagwerk neer te leggen op 
een makkelijk bereikbare plek. Als je er even niet uitkomt, 
dan heb je altijd een paar handige richtlijnen bij de hand. 
Zo zorg je zelfs bij de moeilijkste opdrachten of 
vraagstukken voor een resultaat dat BETER is!

En, als ik je kan helpen, of als je gewoon nog meer leuke 
anekdotes wil horen over mijn 51 jaar in het marketingvak, 
dan mag je me altijd een mailtje sturen op 
daniel@teamswitch.nl! 

Want, samen maken we reclame BETER! En daar doe jij 
vanaf nu ook aan mee!

Toetje
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Daniël heeft al sinds 2001 een eigen bureau en werkt al jaren met zijn
eigen reclame-principe. Dat werkt goed. Voor hem, zijn collega’s in het
bureau (Team Switch), maar vooral voor zijn klanten die medewerkers, 
potentieel personeel, klanten en nog-niet-klanten moeten stimuleren een 
switch te maken. Namelijk van het andere merk naar het betreffende merk. 
Of van iets niet doen, naar iets wel doen. Met Daniël’s theorie, maakt
iedereen zijn of haar reclame effectiever.

“Bijna alles 
  is reclame!”

Over 
de auteur

beter

Daniël Storm zegt over zijn reclame-ervaring dat die net 
zo lang is als zijn leven. Want zijn vader Ruud is niet alleen 
zijn held en voorbeeld in algemene zin. Ook professioneel is 
dat zo. Hij is namelijk ook een ondernemende reclameman 
zolang als hij zich kan herinneren. En dus groeide Daniël op 
met De Adformatie, bekeek hij de nieuwe 
STER-commercials op donderdag tijdens het 
schoolpauze-bammetje thuis, die als test werden 
uitgezonden en ging hij als kind al van beurs naar beurs 
om naar de stands en presentaties te kijken van zijn vaders 
klanten.

Nu, inmiddels wat jaren verder, werkte hij aan een heel 
eigen kijk op reclame en bedacht na tientallen boeken van 
de HEAO destijds, z’n SRM Marcom-B en Nima-C, dat het 
allemaal niet zo moeilijk hoefde te zijn dat reclamevak. 
Daniël kwam met het idee dat als je beter wil scoren dan je 
concurrent, dat je reclame ook BETER moest zijn. 
Beloftevol, Eigen, Triggerend, Eenvoudig en Relevant. Als 
jij je daar aan houdt, zul je zien dat je je doelgroepen voor 
je wint. Een andere opvallende zienswijze van Daniel is dat 
alles reclame is. Nou ja, overal waar je mensen wil 
overtuigen van jouw aanbod. Dus ook een offerte 
uitbrengen is reclame. Of je verkooppraatje houden. 
Zelfs dat mooiste meisje in het café dat je voor jezelf wilt 
winnen, ook dat vraagt om goeie reclame. Reclame van 
jezelf. Reclame draait om het overtuigen van anderen.



Reclame is goed
goede reclame is 

Beloftevol | Eigen | Triggerend | Eenvoudig | Relevant

Daniël Storm

Leer hoe jij effectiever je doelgroepen stimuleert. Je klanten, prospects,
kandidaten en zelfs je baas of partner stimuleer je om ‘Ja’ tegen je te
zeggen als je werkt volgens de BETER-theorie;
Beter-Eigen-Triggerend-Eenvoudig-Relevant. Met deze even simpele als 
doeltreffende aanpak maak jij je reclame BETER dan je concurrenten.
 
Die zienswijze van Daniël Storm wordt al jaren succesvol toegepast in 
zijn eigen reclamebureau Team Switch. En er zijn ook steeds meer
creatieve marketeers daarbuiten die dit toepassen in hun on- & offline 
reclame om prospects om te zetten naar klanten, om passanten
binnen te laten komen in de winkel of stand, om van kandidaten
personeelsleden te maken of om van bestaande relaties hele trouwe 
relaties te maken. Van ’t een naar het ander dus. Gewoon door het
net even BETER te doen.


