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Welkom in het hart van je klant 
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Klanten kiezen merken rationeel, met hun hoofd . 
Maar of ze in de relatie blijven is vooral gebaseerd 
op emotie . Daarom moet je als merk menselijk 
zijn; inspireren, helpen, samenwerken én de relatie 
spannend houden . De klant in het hart weten te 
raken .
 
Succesvolle merken streven naar de ultieme 
digitale klantrelatie, een langdurige en waardevolle 
relatie tussen merk en klant . 

En net als in een echte relatie is het daarbij een 
beetje geven en een beetje nemen . Luisteren naar 
wat de ander te zeggen heeft . Duidelijk zijn in wat 
je te vertellen hebt . En weten dat de beleving net 
zo belangrijk is als de beloning.
 
Als het gevoel goed zit kun je een band opbouwen 
die jarenlang fris blijft . Want wat eenmaal in het 
hart zit, gaat er niet zomaar uit .
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Je zoekt dus de weg naar het hart van je klant . 
Een uitgebreid onderzoek naar de drijfveren van 
loyaliteit 1 laat zien hoe belangrijk het is om eerst 
die emotionele klik te maken . Dan heb je met 
verschillende drijfveren te maken . Nét als bij een 
echte relatie . 

Rationele drijfveren komen vanuit je hoofd, zoals 
prijs, punten sparen en snel bezorgen . Terwijl je bij 
emotionele drijfveren denkt met je hart, zoals bij 
eerlijkheid, verrassing, plezier en waardering . Bij 
gedeelde waarden raak je vaker maatschappelijke 
vlakken, zoals duurzaamheid, verantwoord 
ondernemen en sociale verantwoordelijkheid .  
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Geanalyseerde emoties  
om een Emotie index te creëren

Geanalyseerde rationele elementen 
om een Rationele index te creëren

Geanalyseerde merkwaarden  
om een Waarde index te creëren 

= 0.49 
 Correlatie 
 Waarde index  
 met loyaliteit

= 0.53 
 Correlatie  
 Rationele index  
 met loyaliteit

= 0.75 
 Correlatie  
 Emotie index 
 met loyaliteit

• • eerlijkheid
• • integriteit
• • vertrouwen
• • vertrouwdheid
• • erbij horen
• • dankbaarheid
• • compassie
• • vreugde
• • verrassing
• • veiligheid

• • prijsconcurrentievermogen
• • aanbiedingen
• • directe klantenservice
• • bezorging op dezelfde dag
• • ux
• • aanbeveling door vrienden/familie/communities
• • sparen bij loyaltyprogramma’s
• • leeftijd/afkomst

• • milieuvriendelijk
• • eerlijke prijs
• • eerlijke handelspraktijken
• • ethisch
• • maatschappelijk verantwoord

$
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Het onderzoek versterkt wat we van binnen wel 
weten: emotionele drijfveren steken met kop 
en schouders boven de rest uit . Meer nog dan 
voordeel, sparen en zelfs aanbevelingen van 
vrienden of familie . Eerlijkheid, vertrouwen en 
integriteit zijn het allerbelangrijkst voor trouwe 
klanten .  

Maar - verrassing! - ze worden zelf ook  
graag verrast . En hoewel plezier en verrassing niet 
het meeste invloed hebben op loyaliteit, is het toch 
interessant om gedoseerd toe te passen . Niet voor 
niets is gamification zo hot . 

Eerlijkheid en vertrouwen hebben de grootste invloed op loyaliteit
Correlatie coëfficiënten van emoties met loyaliteit

 0.76 0.75 0.72 0.69 0.69 0.68 0.67 0.66 0.60 0.57

 Eerlijkheid Vertrouwen Integriteit  Erbij horen Veiligheid Vertrouwdheid  Vreugde  Dankbaarheid  Compassie  Verrassing
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Andere onderzoeken bevestigen dat emotie een 
belangrijke rol speelt . Zo blijkt uit een wereldwijd 
onderzoek naar loyaliteit2 dat het belonen met 
punten in bijna alle landen minder effect heeft dan 
emoties als transparantie en eerlijkheid .

“If you’re trying to build brand
loyalty today, an emotional 
connection is no longer a  

nice-to-have, it’s a need-to-have.” 

René Vader - Global Sector Leader,  
Consumer & Retail, KPMG International
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Liefde is… aanvoelen  
wat de ander nodig heeft 
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Wat zeggen klanten zelf eigenlijk over hun relatie 
met merken? 60% van trouwe klanten gebruikt 
emotionele termen om de relatie met hun favoriete 
merken te omschrijven3 . Emotie is dus iets waar 
je als merk mee aan de slag moet, om de harten 
van je klanten voor je te blijven winnen . Samen 
met T-Mobile realiseerden we verschillende 
hartverwarmende engagementcampagnes, 
waarmee het contact veranderde van functioneel 
naar emotioneel . Een mooi voorbeeld is de 
verrassende (jaaa… verrassing!) ‘Unlimited Zomer 
voor jou’ campagne . Hartje zomer werden klanten 
van T-Mobile Unlimited steeds weer verblijd met 
cadeaus voor een leuke, eindeloze zomer .  

• • 4 weken lang ontvingen klanten van T-Mobile 
een campagnemail met onverwachte cadeaus . 
Van online tijdschriften tot sport-abonnementen . 
 

• • De campagne gaf invulling aan het waarderen 
van klanten en had een positieve invloed op de 
TR!M score .  

• • Emotioneel laden van de Unlimited propositie: 
waardering uitspreken voor klant-zijn en 
verbinden aan merkbelofte . 
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Een ander mooi voorbeeld. Kruidvat voegt 
steeds meer emotie toe aan hun rationele 
merkboodschap. Het merk staat voor voordeel, 
dat zie je zó. En daarmee hebben ze een sterke 
positie in de markt. Maar zij willen ook laten 
zien dat ze hun klanten begrijpen. Op sommige 
momenten zijn mensen extra blij met voordeel 
en lage prijzen, zoals de dure decembermaand of 
na de zomervakantie. De campagneuitingen zijn 
er dan op gericht om op emotionele wijze deze 
herkenbare momenten te verbinden met Kruidvat. 

Het is belangrijk om niet alleen met voordeel of 
spaarprogramma’s de binding met je klanten aan 
te gaan. Maar het is ook goed om je klanten mee 
te nemen in een eerlijke en open merkboodschap, 
hen te waarderen dat ze steeds opnieuw voor jouw 
merk kiezen en van tijd tot tijd eens te verrassen. 
Het lijkt wel een echte relatie ;) 



Hoofdstuk 3

Het hart is alles,  
maar vergeet de rest niet
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Emotie is dus de belangrijkste drijfveer in een 
loyale klant-merkrelatie . Toch blijven rationele 
drijfveren en gedeelde waarden ook belangrijk . 
Zo zegt 80% van de klanten die zich emotioneel 
verbonden voelen met een merk, dat rationele 
factoren als prijs, aanbiedingen en snelle service 
een belangrijke rol spelen bij hun besluit om loyaal 
te zijn . Bovendien zegt 70% van diezelfde klanten 
dat bepaalde merkwaarden zoals ‘maatschappelijk 
verantwoord’ en ‘milieubewust handelen’ ook 
belangrijk zijn4 .  

Vlak die rationele factoren dus niet uit tussen merk 
en klant; ze hebben vaak een sleutelrol aan het 

begin en het einde van de relatie3 . Prijs, promoties 
of de aanwezigheid van een loyaliteitsprogramma 
zijn rationele overwegingen die klanten motiveren 
om voor een merk te kiezen . Maar daarna moeten 
merken klanten emotioneel vasthouden . Lukt dat 
niet? Dan zijn het vaak rationele redenen waarom 
ze weggaan bij een merk (70%) . In slechts 18% 
van de gevallen worden er emotionele redenen 
genoemd om weg te gaan bij een merk .  

De beslissing om te kiezen voor een merk wordt 
dus vaak op basis van rationele factoren . De keuze 
om in de relatie te blijven gebeurt vaak op basis 
van emotie .

“Emotional factors inspire brand 
loyalty, while rational influences 
play a key role at the beginning 

and end of relationships.” 

Bron - Deloitte

4. Bron - Capgemini 
5. Bron - Deloitte
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Van belonen 
naar beleven
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Oké, we weten nu dat de relatie tussen merk en 
klant liefde nodig heeft . Dat maakt het een beetje 
gek dat trouwe klanten niet altijd beloond worden . 
Terwijl die emotionele binding bij een langere 
verbintenis juist zo belangrijk is . 

Heel wat marketeers beweren misschien anders, 
maar de gebruikservaring van een consument 
wordt als waardevoller ervaren dan het ontvangen 
van voordeel of cadeautjes . Bijna driekwart van de 
engagement drivers heeft namelijk te maken met 
beleving of gebruikerservaring 1 . 

Sparen 
& Besteden

13%
Gemak  
& plezier

12%
Waarmaken
van merkbelofte 11%

Erkenning
& ondersteuning 

10%
Persoonlijke
relevantie

8%
Datagebruik

& vertrouwen

7%
Digitaal

6%
Voldoet aan

de behoeften

6%
Communicatie

Beleving

Leden van loyalteitsprogramma’s vinden 
beloningen natuurlijk nog steeds wel belangrijk . 
En het inwisselen van punten heeft nog steeds 
een positieve impact op de tevredenheid over 
het programma . Maar die impact neemt wel af7 . 
En dat is best logisch . Leden verwachten steeds 
meer én ze vergelijken steeds meer met andere 
loyaliteitsprogramma’s . Daarom is ontwikkeling van 
loyaliteitsprogramma’s zo belangrijk . En de focus 
op beleving en de gebruikerservaring rondom het 
beloningsmechanisme . 

6 & 7. Bron - Brand Loyalty
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De Plus van Nike

Een mooi voorbeeld is NikePlus, waarbij je geen 
punten spaart maar als member toegang krijgt tot 
extra’s waar je als gebruiker echt iets aan hebt . 
Zo shop je met voorrang de nieuwste releases en 
exclusieve producten . Daarnaast krijg je toegang 
tot trainingsschema’s van professionele atleten die 
helpen en inspireren om gemotiveerd te blijven en 
persoonlijke doelen te behalen .

The North Face: slimme levels

Bij het VIPeak programma van The North Face kun 
je punten verdienen . Met je aankopen, maar ook 
door via GPS in te checken bij events en speciale 
locaties . Ook het inwisselen van punten gaat verder 
dan alleen korting bieden op producten . Ze kunnen 
namelijk ook ingewisseld worden voor speciale 
outdoor belevenissen . Dit sluit perfect aan bij het 
outdoor imago van het merk . Qua beleving zitten 
ze ook goed; de namen van de VIPlevels zijn slim 
gekozen . Met inspirerende namen als Basecamp 
level, Halfdome level en Summit level laten ze goed 
zien hoe je belonen en beleven combineert . 

“When customer engagement is 
done right, it moves the needle in 
a big way for Brands. What drives 

businesses are the bonds they 
build with their customers, and the 
experiences are what create those 

bonds.” 

Sean Claessen - EVP, Strategy & Innovation, Bond
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Case studie

Vattenfall 
Vijfdaagse
 
… Hoe een idee om vaste klanten te 
belonen zich ontwikkelde tot een 
engagementcampagne gericht op 
beleving en gebruikerservaring. 

Vattenfall stond met de transitie van Nuon naar 
Vattenfall voor een groot vraagstuk. Hoe krijgen 
klanten van Nuon zo snel mogelijk ook een goed 
gevoel bij Vattenfall, zonder dat de emotionele 
binding met het merk Nuon vervalt. De vraag die 
centraal stond: Hoe neem je 2 miljoen klanten mee 
in een transitie van Nuon naar het nieuwe merk 
Vattenfall en haar uitdagende missie? 

We ontwikkelden een engagement strategie, met 
positieve contactmomenten, duurzame cadeaus, 
verrassingen en kortingen. Hierdoor wordt extra 
tijd met het merk en de klant gecreëerd en kan 
het verhaal van Vattenfall in een positieve context 
worden verteld. 
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De Vattenfall Vijfdaagse heeft met emotie een 
succesvolle verbinding gemaakt tussen het hogere 
maatschappelijke doel (purpose) en persoonlijke 
relevantie . De concrete betekenis van een 
fossielvrije toekomst is voor de gemiddelde klant 
op persoonlijk niveau niet heel duidelijk .  
Maar door emotionele drijfveren aan te spreken 
kon de link gemaakt worden tussen purpose en 
‘what’s in it for me’ . 

Emotionele drijfveren

• • Eerlijkheid & erbij horen - een transparant 
verhaal met duidelijke merkpurpose; samen in 
één generatie fossielvrij . 
 

• • Verrassing - vijf dagen lang een relevante cadeau  

• • Daarnaast was ook plezier in de gehele customer 
journey verwerkt door een soepele flow, 
gebruik van video en animatie, en gamification 
elementen zoals een quiz . 
 
 

Strategie

Deze strategie hebben we uitgewerkt tot de 
‘Vattenfall Vijfdaagse’ . Een campagne die begint 
met een aankondigingsbrief + mini-tijdschrift en 
online verder gaat met dynamische eDM’s en een 
storytelling en story-doing webpagina . 

De campagne ging half oktober van start en klanten 
konden zich een maand lang aanmelden, op hun 
eigen moment . Samen met de klant, in plaats van 
uit een marketingkalender gedacht . Het doel was 
om Nuon-klanten te activeren voor de campagne 
en om zoveel mogelijk Nuon-klanten te behouden 
na de transitie naar Vattenfall .  
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Resultaten6 

• • Positieve houding t .o .v . het merk en missie van Vattenfall +25% 
 

• • Blijf intentie aan Vattenfall +22% 

• • 80% van de ontvangers leest het mini - magazine  

• • Bijna 20% maakt gebruik van de LED lamp actie 

• • COR 85% campagne eDM’s 

• • CTO 65% campagne eDM’s 

• • 2:30 minuut meer tijd met het merk Vattenfall  

• • 85% van de deelnemers voltooiden interactieve quiz 
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  70%   Hoge emotionele betrokkenheid consumenten

  49%   Lage emotionele betrokkenheid consumenten

Percentage consumenten
dat twee (of meer) keer meer uitgeeft aan  
merken waar ze loyaal aan zijn 2 .

Bestedingsgedrag 
loyale klanten
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Klanten helpen bij het behalen  
van persoonlijke doelen
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In het voorbeeld van Vattenfall zien we dat je 
klanten met emotionele binding op persoonlijk 
niveau kunt betrekken bij de missie van een merk . 
Maar dan helpt zo’n krachtige purpose natuurlijk 
wel mee . Het wordt nóg persoonlijker als je klanten 
kunt helpen bij het realiseren van hun eigen doelen . 
Een goed voorbeeld van zo’n loyaltyprogramma is 
SamenGezond .

Ook SamenGezond heeft de spannende stap 
gemaakt om standaard sparen door te ontwikkelen 
tot een gezondheidsprogramma . Met een coach, 
lifestyle tips en adviezen van professionals is het 
een rijk programma geworden, waar deelnemers 
door te sporten (met o .a . Runkeeper, Strava en de 
SamenGezond app) beloond worden voor actief 
gedrag . Iedereen is zo op zijn eigen tempo in staat 
om persoonlijke doelen te behalen .  

De SamenGezond Coach motiveert deelnemers 
om te blijven bewegen en doelen in te stellen én te 
behalen . Menzis staat niet alleen in het faciliteren 
van verzekerden . 

En dat niet alleen voor verzekerden van Menzis 
maar voor iedereen in Nederland die wel een 
steuntje in de rug kan gebruiken . 

SamenGezond, een initiatief  
van Menzis, helpt deelnemers  
bij het leren en motiveren wat  
ze zelf kunnen doen om zich 

fitter te voelen.



Resultaten 
Samengezond, het loyalteitsprogramma dat 
klanten met inspiratie, persoonlijk advies én
spaarpunten stimuleert om gezonder te leven . 

• • 58 .000 app gebruikers 
 

• • 66 .000 blogs gelezen 

• • 46 .000 app activiteiten 

• • 6500 bestelde producten 
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Zo dragen beide merken bij aan het gezonder 
maken van Nederland en stellen ze leden in staat 
hun eigen doelen te behalen, met extra motivatie 
vanuit a .s .r . en SamenGezond .

We kennen de resultaten niet van deze 
programma’s maar het onderzoek van Capgemini 
laat zien dat merken die in staat zijn om 
consumenten meer emotioneel bij hun merk te 
betrekken, een 5% hogere omzet op jaarbasis 
realiseren . En zo zie je maar weer dat liefde loont…

Vitality van a .s .r . is een vergelijkbaar programma . 
Daar kunnen deelnemers met slimme cashback 
acties ook sparen voor gratis producten, met 
gezond gedrag . Daarnaast hebben ze nog meer 
mogelijkheden waarmee deelnemers inzicht krijgen 
in hun gezondheid én ze gestimuleerd worden om 
te bewegen . 

Emotionele betrokkenheid zorgt voor hogere omzet
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Conclusie
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Emotionele binding maakt dus het verschil. En het 
is de uitdaging om als merk menselijker te worden 
en een oprechte relatie aan te gaan met klanten . 
Als merk kun je inspireren, motiveren, samen een 
doel behalen en zelfs bijdragen aan het behalen van 
persoonlijke doelen van je klanten . 

De strijd om het hart van de klant wordt niet alleen 
gewonnen met concurrerende prijzen en mooie 
producten of diensten . Contact, op een menselijke 
manier… daar gaat het om.  

Leer de klant echt begrijpen, zodat hij zich 
gerespecteerd voelt in de (digitale) klantreis . Maak 
op een oprechte manier gebruik van de data die 
beschikbaar is . Weet je hoe de klant heet? Gebruik 
die voornaam, maar maak ze niet gek . Is de klant 
jarig? Zorg dat ze gewaardeerd, maar vooral 
erkend worden .   

Wil je weten of jouw campagne of klantreis werkt? 
Stel vragen aan je klanten, schat hun input op 
waarde . Door het gesprek aan te gaan, zorg je 
gelijk voor een wederzijdse relatie . 

Zo verandert de band met klanten van een 
transactionele band, naar een relatie waarbij 
klanten emotioneel betrokken zijn bij je merk en 
gaan voor een langdurige verbintenis . De ultieme 
digitale klantrelatie . Digitaal? Jazeker! Met het 
juiste gebruik van technologie kan je een échte 
relatie ontwikkelen tussen merk en klant . En houdt 
dat merk voor altijd een speciaal plekje in hun hart .
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4 . The truth about customer loyalty, KPMG, 2019

5 . Doornvogel Customer Insights, Cases en Expertise
http://www .doornvogel .como
[klik hier]

6 . DirectResearch kwalitatief onderzoek

1 . Loyalty Report 2019, Bond Brand Loyalty  
https://cdn2 .hubspot .net/hubfs/352767/
TLR%202019/Bond_US%20TLR19%20Exec%20
Summary%20Launch%20Edition .pdf 
[klik hier]

2 .  Loyalty Deciphered - How Emotions Drive Genuine 
Engagement, Capgemini 
https://www .capgemini .com/wp-content/
uploads/2017/11/dti_loyalty-deciphered_29nov17_
final .pdf 
[klik hier]

3 . Exploring the value of emotion-driven engagement 
The dynamics of customer loyalty, Deloitte Digital, 
May 2019 
https://www .deloittedigital .com/content/dam/
deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-
20190521-exploring-the-value-of-emotion-driven-
engagement-2 .pdf 
[klik hier]

http://www.doornvogel.com
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/352767/TLR%202019/Bond_US%20TLR19%20Exec%20Summary%20Launch%20Edition.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/11/dti_loyalty-deciphered_29nov17_final.pdf
https://www.deloittedigital.com/content/dam/deloittedigital/us/documents/offerings/offerings-20190521-exploring-the-value-of-emotion-driven-engagement-2.pdf
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Wil je meer weten over customer engagement en 
loyalty, laat het ons dan weten . Je kunt daarvoor 
altijd bellen of mailen, zodat we van gedachten 
kunnen wisselen en iets voor elkaar kunnen 
betekenen .

bel ons
+31 20 771 07 10 

Met de ultieme digitale klantrelatie zorgt 
Doornvogel ervoor dat organisaties menselijker 
worden; met persoonlijke aandacht en relevante 
extra’s voor de klant . Daarmee maken we merken 
loyaal aan hun klanten . En andersom . We werken 
voor mooie merken, met een combinatie
van klantinzicht en creativiteit . Daarbij gebruiken 
we geavanceerde tools en verregaande 
expertise op het gebied van E-mailmarketing, 
Contentmarketing en Loyaltymarketing .

Meer weten? 
doornvogel .com
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