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The Human Brand; bouwen van 
het merk met de ‘voice of the 
customer’ als baken

Underlined

Theo van der Steen

Aegon

Jurgen Warnecke



Heeft uw merk een verhaal!

© Underlined 26 februari 2015

Social Media:

What people and brands say, what people and 

brands do, and what they say they do, are all 

online for friends to read, share and respond 

to, whether they mean it or not! A whole new 

perspective on brand perception emerges …

What people say, what people 

do, and what they say they do 

are entirely different things.

Margaret Mead



Traditionele merkmetingen vs. Social-metingen: 
vervanging of verrijking?
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� Het merk off- en online

� Doelen onderzoek

� Onderzoeksvragen

� Methode

� Conclusies en Resultaten

� What’s next?
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Aegon verandertAegon verandertAegon verandertAegon verandert

Welke rol speelt intelligence? En Welke rol speelt intelligence? En Welke rol speelt intelligence? En Welke rol speelt intelligence? En 
welke rol speelt online?welke rol speelt online?welke rol speelt online?welke rol speelt online?

TransactieTransactieTransactieTransactie RelatieRelatieRelatieRelatie

EnkelvoudigeEnkelvoudigeEnkelvoudigeEnkelvoudige

productenproductenproductenproducten

InkomenInkomenInkomenInkomen

en Wonenen Wonenen Wonenen Wonen

MerkMerkMerkMerk----

bekendheidbekendheidbekendheidbekendheid

MerkMerkMerkMerk----

voorkeurvoorkeurvoorkeurvoorkeur

Single / Single / Single / Single / 

multimultimultimulti----channelchannelchannelchannel

CrossCrossCrossCross----

channelchannelchannelchannel

DIGITAL FIRST!DIGITAL FIRST!DIGITAL FIRST!DIGITAL FIRST!

En intelligence wordt almaar belangrijkerEn intelligence wordt almaar belangrijkerEn intelligence wordt almaar belangrijkerEn intelligence wordt almaar belangrijker



Onderzoek veranderd nu al!
The futures The futures The futures The futures of marketing research of marketing research of marketing research of marketing research –––– Robbert Moran (strategy One)Robbert Moran (strategy One)Robbert Moran (strategy One)Robbert Moran (strategy One)
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From To

Asking � Observing

Collection � Analyses

Insight � Foresight

Rational � Emotional

Large surveys � Data streams

Quarterly trackers � 24/7 insights communities

Siloes � Converged

Questioning � Discussing

Geographically fixed � Mobile

Cognitive self reporting � Precognitive neurosensing

Project based word � Engaged based consulting

process � Integration across decision-making speed & 

foresight
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Brandnext by Trendbox



Brandnext van Trendbox laat zien hoe men tegen ons 
merk aankijkt en schept een positioneringskader
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Brandnext van Trendbox vertelt je over 
je merk en daarmee over je identiteit
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Brandnext van Trendbox 
Positioneringsmodel maakt gebruik van 
geavanceerde vraagtechnieken
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Introvert

Extravert

Me We
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� Vaststellen in Social Media:

� Hoe over AEGON gesproken wordt

� Welk merk- en reputatiebeeld hieruit ontstaat

� Vergelijken Social Media Merkbeeld met Brandnext van 
Trendbox

� Positioneringsmodel

� Relatieve positionering

� Aegon Intelligence versterken

� Kennis digitale / social domein

� Combineren van diverse research methoden

� Hoe kan Aegon bestaande onderzoek modellen uit de 
offline wereld vertalen naar modellen o.b.v. social media 
conversatie data:

� Interne validatie: Onderzoeksmethode

� Externe validatie: Resultaten

� Verschillen/Overeenkomsten

Doelen onderzoekDoelen onderzoekDoelen onderzoekDoelen onderzoek

Wat zeggen ze eigenlijk over ons? Wat zeggen ze eigenlijk over ons? Wat zeggen ze eigenlijk over ons? Wat zeggen ze eigenlijk over ons? 
En is dat echt hoe ze over ons En is dat echt hoe ze over ons En is dat echt hoe ze over ons En is dat echt hoe ze over ons 
denken?denken?denken?denken?
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Voice-of-the-Customer 
merkbeeld



Merkanalyse verenigt art en science!
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Conversaties (voorbeelden)

- Financiën:     7.500.000

- Automotive: 5.000.000

Filters op woordassociaties Database met alle records:

- Berichten

- Metadata records 

(social insights)

- Verrijkingen o.b.v. 

filter resultaten

- Verrijkingen Sentiment

Visualisatie:

- Sentiment &

Onderwerpen

- NPS Drivers

- Merk & Reputatie
Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving



Tekst i.p.v. foto’s vergt andere 
dynamiek en skills!

� Basis: Brandnext Basis: Brandnext Basis: Brandnext Basis: Brandnext 

� 4 kwadranten, 4 overkoepelende termen en 10 
synoniemen per kwadrant

� Toevoegingen: Toevoegingen: Toevoegingen: Toevoegingen: 

� Merkmonitor Aegon, Merkdocumenten Aegon, workshops 
Trendbox

� Synoniemen: Cornetto (VU Amsterdam) & WordNet Synoniemen: Cornetto (VU Amsterdam) & WordNet Synoniemen: Cornetto (VU Amsterdam) & WordNet Synoniemen: Cornetto (VU Amsterdam) & WordNet 
(Princeton)(Princeton)(Princeton)(Princeton)

� In totaal ongeveer 2500 synoniemen

� Selectie van 480 synoniemen (120 per kwadrant: 60 positief, 60 
negatief)

� Resulterend in 6720 filters (10 merken, 14 spellingsvormen) 
voor het vinden van online berichten
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Social analyse geeft ander beeld van 
merkperceptie
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Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving



Beeld niet alleen bepaald door richting 
van de perceptie maar ook door volume’
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Verzekeraar Grootbank Verzekeraar Verzekeraar Grootbank Verzekeraar Verzekeraar Grootbank Verzekeraar Verzekeraar Grootbank Verzekeraar

Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving



Volledig doorklikbaar merkbeeld.

© Underlined 166 februari 2015

Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving
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� Een samenspel van 3 drivers voor loyalty:

� NPS – Klantbeleving en waardering van de ervaring

� Reputatie – Historie, meningen en geloofwaardigheid

� Human Brand – Verbinding op belofte en vertrouwen

� The Human Brand:

� Competentie (kunnen)

� Warmte (willen)

The Human BrandThe Human BrandThe Human BrandThe Human Brand

Story telling & Content Marketing Story telling & Content Marketing Story telling & Content Marketing Story telling & Content Marketing 
maakt dat een merk human en maakt dat een merk human en maakt dat een merk human en maakt dat een merk human en 
likablelikablelikablelikable!!!!
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We zien beweging; content en web care doet ertoe!

Warm Warm

Koud Koud

Incompetent Competent Incompetent Competent

2013 2014
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Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving



Nog veel ruimte voor onderscheidende verhalen en 
dienstverlening!
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Note: Alle berichten zijn anoniem (zonder auteur) opgenomen in de omgeving
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� Het merk bestaat op alle kanalen gevraagd en 
ongevraagd!

� Social en online standaard een onderdeel van het merk, 
communicatie en campagnes.

� Social kan voorspellend zijn voor merkontwikkelingen

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies

Er is een social merkbeeld!Er is een social merkbeeld!Er is een social merkbeeld!Er is een social merkbeeld!

Merk & Communicatie: wat is je verhaal 
op alle kanalen!
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� Social en traditioneel onderzoek sterk verschillend, maar 
bieden beide unieke inzichten!

� Social analyse stelt Aegon in staat te luisteren wat 
essentieel is in een relatie.

� Social analyse geeft real time inzichten en maakt branding 
daarmee veel meer actionable.

� Social analyse staat nog in de kinderschoenen maar is nu 
al van grote waarde voor Aegon!

ConclusiesConclusiesConclusiesConclusies

De kracht van de combinatie!De kracht van de combinatie!De kracht van de combinatie!De kracht van de combinatie!

Traditioneel:Traditioneel:Traditioneel:Traditioneel: Social:Social:Social:Social:

Zeer geleidelijke verandering Veranderingen direct 

waarneembaar

Merk positionering jaarlijks 

toepasbaar

Merk positionering is een 

continu proces

Constante N = steekproef Dynamische N = populatie

Vast meetmoment Verzameld over tijd

Social van grote waarde voor Aegon
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Bijlagen:

Achtergrond informatie
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Met digi-persona’s 

weet je continu waar 

jouw klantsegmenten 

over praten op social 

media

Herken je doelgroep op social media
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Jouw merkreputatie 

wordt continu 

gemeten op basis 

van de ‘Van Riel 

Attributen’

Continu Reputatie onderzoek op Social
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Jouw merkreputatie 

wordt continu 

gemeten op basis 

van de ‘Van Riel 

Attributen’

Continu Reputatie onderzoek op Social

ING: Product & Services - Klantenservice 
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Verbeter de 

klantbeleving 

met text mining op 

klantfeedback

Klantsignaal analyse
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Verbeter de First time 

Fix met text mining op 

klantfeedback

Touchpoint optimalisatie





© Underlined 336 februari 2015

Over UnderlinedOver UnderlinedOver UnderlinedOver Underlined

Gestart vanuit de overtuiging dat bij klantgericht ondernemen de mens centraal 

staat, systemen en processen ondersteunen daarbij 

� Versnellen realisatie en implementatie van customer centric strategieën

� Creëren en toepassen ‘actionable customer insights’ voor Social CRM en CX

�Projecten, Detachering, Advies

Belangrijkste feiten

� Team van analytical CRM en Data Scientist experts

�Samenwerking met toonaangevende universiteiten 

�Sterk netwerk met associates op alle CRM en CXM vraagstukken

�Gevestigd in de creatieve hotspot van Den Bosch: De Gruyter Fabriek

Underlined is lid van:
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Een greep uit ons klantenbestand:Kennispartners:



Our Our Our Our promisepromisepromisepromise
We help companies to find their target customer segments, understand them and get 

the winning insights of them!

Underlined, De Gruyter Fabriek A1015, Veemarktkade 8, 5222AE ‘s Hertogenbosch, The Netherlands

Tel. +31 (0)73 3030290, info@underlined.nl, www.underlined.nl

© Copyright. The information contained in this presentation is only intended for informational purposes. All Ideas, concepts and names fall 
under the property of Underlined and are therefore subject to intellectual property and copyright laws as described by the WIPO. You may not 
use, copy or disclose to anyone any information contained in this presentation before prior notice.
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