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9
Merknamen zijn als revolvers. 

Ze werken pas als ze geladen zijn.
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Merknaam-
ontwikkeling
We zullen het niet mooier maken dan het is: merknamen 

ontwikkelen wordt meer en meer bepaald door 

randvoorwaarden en beperkingen. Ga er maar van uit dat 

elke merknaam die je bedenkt al eens door een ander 

bedacht is. Als je heel veel geluk hebt, niet in jouw land. 

Maar toch zeker ergens op de wereld, waardoor die .com-

domeinnaam – die je zo graag wilde om je global brand 

image neer te zetten – al weg is. 

Dan resteren er drie opties: budget vrijmaken om de merk- 

en domeinnaam over te nemen van de huidige eigenaar, 

een andere schrijfwijze kiezen, of een totaal andere naam 

bedenken. 
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Naamgevingsbureau Globrands ontwikkelde een routekaart, waarin het de verschillende fasen van een naamgevingstraject (volgens 

het bureau in totaal zeventien) combineert met aandachtspunten (zoals de concurrentie en de bedrijfscultuur) én met creatieve 

aanknopingspunten (zoals palindromen en rijmen).
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Doelen
Naamontwikkeling is voor creatieve bureaus (en in het bijzonder voor copywriters) nog steeds 

een van de ‘krenten in de pap’. Als het merk succesvol blijkt, heeft ‘jouw’ merknaam namelijk 

meer eeuwigheidswaarde dan de gemiddelde campagne… In Nederland en Vlaanderen zijn er 

zelfs gespecialiseerde bureaus voor naamontwikkeling zoals Globrands en De Naamafdeling. Bij 

het ontwikkelen van merknamen komt meer kijken dan je misschien denkt. Natuurlijk kun je de 

‘dadaïstische’ methode hanteren: ogen dicht, woordenboek pakken, je vinger op een willekeurig woord 

plaatsen en daarop gaan variëren. De laatste jaren spelen juridische thema’s een steeds prominentere 

rol bij merknaamontwikkeling (in verband met merkenrecht en domeinbeschikbaarheid), maar wij 

beperken ons hier tot het creatieve proces. Om de eenvoudige reden dat je over de juridische aspecten 

genoeg kunt lezen in andere boeken en online, bijvoorbeeld op de site van het BBIE: www.boip.int. In 

dit hoofdstuk leer je vanuit verschillende invalshoeken en stap voor stap merknamen ontwikkelen die 

passen bij de vraagstelling van de opdrachtgever en onderscheidend zijn binnen de branche.

2  Voor een nieuw bedrijf, product of 
nieuwe dienst moet een naam worden 
ontwikkeld 

Positiever is het natuurlijk als de aanleiding voor merk-
naamontwikkeling bestaat uit het lanceren van een nieuw 
product of nieuwe dienst, al dan niet behorend bij een 
bestaand bedrijf (moedermerk).

Maar wat de uitgangssituatie ook is, de opdrachtgever 
heeft je gevraagd een merknaam te ontwikkelen die (los 
van juridische en webdomein-beschikbaarheid):
– helpt bij het positioneren van het product, de dienst of 

het bedrijf
– één of meerdere waarden van het product, de dienst 

of het bedrijf vertegenwoordigt
– één of meerdere kenmerken van het product, de 

dienst of het bedrijf benadrukt
– de juiste associaties oproept
– een positief gevoel oproept
– eenvoudig uit te spreken is
– niet klinkt als of lijkt op een bestaande, sterke merk-

naam

Minimaal moet sprake zijn van één van deze aspecten, 
maar bij voorkeur een combinatie. 

9.1 Waarom eigenlijk 
een (nieuwe) naam?

Wanneer je als creatief bureau of merknamenbureau be-
naderd wordt voor het ontwikkelen van een nieuwe naam, 
kan dat twee dingen betekenen:

1  Een bestaande naam moet plaatsmaken 
voor een nieuwe naam

Als een bestaande naam niet meer voldoet, kan dat 
verschillende oorzaken hebben. Twee bedrijven fuseren 
bijvoorbeeld en geen van beide wil de naam van de ander 
gebruiken. Of er is een faillissement en een kleinere groep 
mensen maakt een doorstart; vaak wil men dan af van 
eventuele negatieve associaties, die nu eenmaal door het 
faillissement aan het oude merk kleven.
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9.2 Product of dienst? 
Producten zijn tastbaar, diensten niet. Je kunt producten 
oppakken, openen, in de koelkast zetten. Behalve de 
tastbaarheid zijn er nog meer dimensies waarop pro-
ducten en diensten van elkaar verschillen. De kwaliteit 
en samenstelling van een pot pindakaas van merk A is 
vandaag en volgende maand identiek, tenzij de receptuur 
opeens verandert. Diensten, echter, zijn erg afhankelijk van 
de mensen die ze leveren. Als je binnen één maand twee 
keer uit eten gaat in hetzelfde restaurant kan de beleefde 
kwaliteit erg verschillen, zelfs als je exact hetzelfde menu 
kiest. De sfeer in het restaurant, de (on)vriendelijke ober 
en de luidruchtige voetbalsupporters die de eerste keer 
niet en de tweede keer wel aan het tafeltje naast je zitten, 
beïnvloeden je beleving van de dienst. Diensten worden 
vaak ontwikkeld in samenspraak met de consumenten, 
producten meestal niet. Enkele voorbeelden…

Alex
In theorie kun je zowel een kledingmerk als een online 
beleggingsbank Alex noemen. Toch wordt de online 
beleggingsbank wel en het kledingmerk niet zo genoemd 
(natuurlijk dragen veel modemerken de naam van een 
persoon, maar die verwijst naar de oprichter of ontwer-
per). Waarom kreeg die online beleggingsbank de naam 
Alex? Online beleggen wordt ervaren als niet tastbaar, 
abstract en afstandelijk. Voor beleggen heb je toch een 
fysieke adviseur nodig, die altijd dichtbij is? Door de naam 
Alex te bedenken die staat voor dichtbij en persoonlijk, 
een gangbare voornaam, is het de bedoeling dat online 
beleggen in de hoofden van de consumenten concreter, 
tastbaarder en persoonlijker wordt. Overigens is een van 
de belangrijkste rationales achter de naam Alex vooral de 
sterke gelijkenis met de AEX-index. 

Speed
Zowel een douchegel als een bedrijf dat bungeejumping 
organiseert, kun je de merknaam Speed geven. Toch is 
er wel Axe Speed-douchegel en geen bungeejumpbedrijf 
dat Speed heet. Door voor Axe de productnaam Speed te 
bedenken, voegt Unilever (het paraplumerk) een bele-
vingscomponent en sfeer toe aan iets dat 100% tastbaar 
is. En dat is ook logisch, omdat een naam die puur iets zou 
zeggen over een eigenschap van het product douchegel 
weinig kans maakt onderscheidend te zijn. Daarom be-
staat Axe Fresh ook niet: frisheid en douchen vormen een 
vanzelfsprekend paar. En vanzelfsprekendheid zorgt niet 
voor een onderscheidende positie, een eigen gezicht in de 
markt. Vanzelfsprekendheid prikkelt niet. Daarom zal een 
copywriter de merknaam Speed niet voor een bungee-
jumpfirma bedenken: de verwijzing naar snelheid is binnen 
de branche een weinig in het oog springende eigenschap.
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9.3 Autonoom of paraplumerk?
Moet je een naam bedenken die past onder de paraplu 
van een moedermerk als Siemens, LG of Philips? Of ga je 
een autonome merknaam bedenken, zoals Kickstarter? 
We onderscheiden de volgende soorten merknamen:

1 Monolitische merken
2 Dualitische merken
3 Multilitische merken

Categorie 2 en 3 noemen we ‘paraplumerken’.

Monolitische merken kennen één merknaam en één 
visuele stijl in alle productgroepen of klassen, zoals dat bij 
IKEA het geval is. Monolitische merken introduceren geen 
nieuwe merken met bijbehorende logo’s, alleen nieuwe 
producten (de nieuwe Billy-kast van IKEA). Dualitische 
merken zijn altijd een combinatie van twee merknamen 
gecombineerd, zoals bij automerken (Ford B-Max). Bij 
multilitische merken is er sprake van een onderneming 
(Proctor & Gamble) die verschillende merken op de markt 
zet (Wella, Oil of Olaz, Head & Shoulders). Multilitische 
merken doen vaak aan brand endorsement: ‘Ook Persil 
is een product van Henkel!’

Voor- en nadelen paraplumerk
Het belangrijkste voordeel van werken met een paraplu-
merk is dat je hiermee dankbaar gebruikmaakt van de sta-
tus en bekendheid van het paraplumerk. De nieuwe Ford 
introduceren gaat makkelijker onder het paraplumerk. Het 
brengt bovendien positieve associaties van autoriteit en 
betrouwbaarheid met zich mee. Als je iets van een bekend 
merk koopt, kun je rekenen op service en garantie. Bij een 
volkomen nieuw merk heb je dat gevoel in mindere mate. 
Het grootste nadeel van werken met een paraplumerk is 
dat wanneer het paraplumerk negatief in de publiciteit 
komt, ook alle afzonderlijke merken daar last van hebben. 
Dat is overigens minder het geval bij categorievreemde 
brand extensions: Camel-horloges hebben weinig tot geen 
last van eventuele negatieve publiciteit rondom Camel-
sigaretten. 

Autonome merken beginnen met een schone lei. Dat klinkt 
als een voordeel, maar het is tegelijkertijd ook nadelig. 
Want een merk onder een paraplumerk voelt sneller ver-
trouwd aan dan een volkomen nieuw merk, dat niet onder 
de veilige vleugels van het moedermerk kan meevliegen. 
Een nieuw autonoom merk moet van nul af aan eigen 
associaties, status, vertrouwdheid en herkenbaarheid 
opbouwen. 

Een goed voorbeeld van een paraplumerk is Landal Green-
Parks, ontwikkeld door Globrands.

Een merk onder 

een paraplumerk voelt 

sneller vertrouwd aan 

dan een volkomen 

nieuw merk, dat niet 

onder de veilige vleugels 

van het moedermerk 

kan meevliegen.
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1 De uitdaging
Toen Aegon in 1954 vakantiepark 
Rabbit Hill kocht voor het eigen 
personeel bleek het te groot, zodat 
de bungalows ook aan derden 
werden verhuurd. Dat ging goed en 
er werden meer parken gekocht en 
gebouwd, in 1965 ook in Duitsland. 
Aegon besloot de parken in 1996 
te verkopen aan de Indofin Group 
en Charterhouse, zodat een nieuwe 
naam nodig was. Die gelegenheid 
werd meteen aangegrepen om eens 
goed naar de positionering te kijken.

De Aegon Vakantieparken onder-
scheidden zich in de leisuremarkt 
door niet mee te gaan in het kielzog 
van marktleider Center Parcs maar 
zich meer te richten op kleinschalig-
heid, rust en ruimte in een natuur-
lijke omgeving en persoonlijke, 
sympathieke bediening van het 
personeel.

De nieuwe naam moest deze 
boodschap uitdragen, zodat dit 
onderscheid goed kon worden 
gecommuniceerd aan nieuwe en 
oude gasten, ruimte biedend aan de 
internationale ambities met als doel 
een grote speler op de markt van 
bungalowparken te worden.  

2 Het speelveld
Aegon had indertijd vakantieparken 
in Nederland, België, Duitsland en 
Luxemburg waar de concurrentie 
bestond uit parken met tweede 
woningen in particulier eigendom 
en vakantieparken met merken als 
Center Parcs, Gran Dorado, Creatief 
en SunParks.

De markt raakte verzadigd en 
bungalowparken ontwikkelden zich 
van luxe naar convenience, terwijl 
de consument kritischer werd door 
hogere opleidingsniveaus, groeiende 
reiservaring en vergrijzing. Dat 
bood een strategische kans voor de 
vakantieparken van Aegon, want uit 
onderzoek bleek dat haar parken 
werden gewaardeerd om de gastvrij-
heid, kleinschaligheid, de mooie 
ligging en de netheid.

3 Het creatieve proces
Het inzicht ontstond dat het merk 
moest gaan staan voor een nieuwe 
categorie vakantieparken die je 
eigenlijk haast geen vakantieparken 
kunt noemen vanwege de gebo-
den rust en ruimte. Geen tropisch 
zwemparadijs of skelterbaan. Elk 
park moest zijn eigen met de locatie 
samenhangende naam houden die 
steeds in combinatie met de nieuwe 
naam zou worden gebruikt, het ‘um-
brella brand’ of paraplumerk.

Globrands adviseerde naamgeving 
op twee niveaus te hanteren: een 
onderscheidende taalneutrale 
merknaam gecombineerd met een 
beschrijvende categorienaam die 
de merknaam ondersteunt en vanaf 
de start kon helpen de gewenste 
merkwaarden uit te dragen.

Landal  
GreenParks
 BUREAU:  Globrands

 MERK:  Landal GreenParks

 CAMPAGNE:  Nieuwe naam
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Daartoe werden er twee verschil-
lende naamgevingroutes bewandeld: 
een nieuwe categorienaam die 
op een onderscheidende, heldere 
manier kon beschrijven in plaats van 
‘vakantieparken’ (of ‘Ferienparks’, 
‘holiday villages’ enzovoort) en een 
meer associatieve of verbeeldende 
route voor een nieuwe interna-
tionale en goed te beschermen 
merknaam. Creatieve ingangen voor 
beide routes zijn onder andere inte-
gratie van parken in omgeving, rust 
en ruimte, groen, ingetogenheid, 
park, land en echte natuur, zeker-
heid en met familie bij elkaar zijn.

4 De naam
De belangrijkste functie van de 
naam is om een goede merkpositi-
onering krachtig te ondersteunen 
zonder dat er twijfel ontstaat, 
bijvoorbeeld door een verkeerde 
toon of een onbedoelde bijbetekenis. 
Uiteindelijk werd na onderzoek ge-
kozen voor de sterke combinatie van 
de internationale (palindromische) 
merknaam Landal en de categorie-
naam GreenParks.

Landal GreenParks doet precies 
wat het moet doen. De combinatie 
van merknaam en categorienaam 
wekt de juiste verwachtingen 
in taal die zich op een serieuze, 
prettige manier onderscheidt van 
de concurrentie. Het merk, inmid-
dels onderdeel van de wereldwijde 
Wyndham group, is met 75 parken 
en 2,2 miljoen gasten per jaar uit-
gegroeid tot de grootste aanbieder 
van vakantieparken in Nederland. 
Buiten Nederland beschikt Landal 
over parken in Duitsland, België, 
Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en 
Hongarije. Tevens heeft zij onder de 
naam Landal Skilife en Landal Villa 
Select de activiteiten verbreed naar 
wintersportvakanties en verhuur van 
individuele woningen. 
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Een merknaam ontwikkelen voor één land of taalgebied is 
makkelijker dan voor een internationale of mondiale markt. 
Als je een merknaam ontwikkelt voor het Nederlandse
taalgebied (inclusief Vlaanderen), kies je vaak voor een 
Nederlandse, Engelse of Franse naam, een fantasienaam 
– een nieuw, niet bestaand en nietsbetekenend woord – 
soms ook voor een Latijnse of Latijns klinkende naam. Ont-
wikkel je een merknaam voor de internationale markt, dan 
valt de keuze vaak op Engels, omdat woorden uit die taal 
door het merendeel van de wereldbevolking uitgesproken 
kunnen worden. Of je kiest voor een fantasienaam die (en 
dat is behoorlijk lastig) goed klinkt in alle landen en cultu-
ren waar de naam gebruikt wordt.
Zowel vanuit creatief als juridisch oogpunt is het lastiger 
om een internationale merknaam te ontwikkelen. We be-
perken ons hier tot de creatieve kant van het verhaal. De 
kans dat een Engelse of Latijnse naam ergens ter wereld al 
gebruikt wordt, is vrij groot. Weer een reden om te kiezen 
voor een fantasienaam, omdat de kans op uniciteit dan 
groter is. 

Tot slot zijn er talloze voorbeelden van internationaal on-
gelukkig gekozen merknamen, waar Froot.nl onlangs over 
publiceerde: 
1 Pee Cola
2 Crack-Sticks (visfilet)
3 Snob (keukenpapier)
4 Dick Sticks (soepstengels)
5 Terror (handzeep)

En tot slot een klassieker: Fiat introduceerde in 1986 de 
Fiat Croma (inderdaad: een dualitisch merk), in Nederland 
ook bekend als… bakbotermerk. 

9.4  Nationaal of internationaal?
Toegegeven, Arnold Schwarzenegger heeft bewezen dat je 
zelfs met een Oostenrijkse naam in Hollywood en de rest 
van de VS succesvol kunt zijn. Maar in het algemeen helpt 
het een naam te kiezen die past bij de taalbeleving van je 
doelgroep en geografische werkgebied. ‘Taalbeleving’ is 
nadrukkelijk iets anders dan de moedertaal van je doel-
groep. Het is de verzameling (formele en informele) talen 
die je doelgroep spreekt. Daar kunnen dus ook informele 
slang, rap en andere subcultuurtalen deel van uitmaken. 

Hoewel de keuze voor een Nederlandse of Nederlands 
klinkende naam logisch is voor een product dat in Ne-
derland of Vlaanderen wordt geïntroduceerd, kan het om 
strategische redenen slimmer zijn hiervan af te wijken. 
Elke naam (zelfs een gekke, nietsbetekenende naam) roept 
associaties op. Een Nederlandstalige naam voor een nieuw 
platenlabel – bijvoorbeeld: ‘Studio Noord’ – roept asso-
ciaties op als ‘volkszangers’, ‘Nederlandstalig repertoire’ 
en ‘poldersound’. De muziekwereld is een Engelstalige 
wereld, een ‘code’ die zo sterk is dat het een te groot 
risico is daarvan af te wijken. Omgekeerd kan het juist 
slimmer zijn een Nederlandstalige naam te gebruiken bij 
producten en diensten waarvoor vertrouwen en zekerheid 
belangrijk zijn. Zoals wanneer je een nieuwe online bank 
introduceert. 
Zie de Knab-case aan het eind van dit hoofdstuk.
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9.6 Merk- vs naampositionering
Als de contouren van de nieuwe merknaam vaststaan, 
formuleer je een zogeheten naampositionering. Dat is niet 
hetzelfde als een merkpositionering. Globrands was het 
bureau dat het onderscheid tussen merk- en naampositio-
nering introduceerde. 

Bij een merkpositionering wordt bepaald wat het merk in 
communicatie, gedrag en fysieke verschijning moet uitstra-
len en welke waarden het moet vertegenwoordigen. Maar 
voor een goede naampositionering (die een belangrijk deel 
uitmaakt van de briefing voor naamontwikkeling) is zo’n 
grote set waarden, woorden en wensen onwenselijk: het 
laat nog te veel mogelijke richtingen over voor de naam-
ontwikkeling. 

De merknaam positioneert. Net zoals de corporate identity 
(kleur, vorm, typografie, beeldgebruik) positioneert. Maar 
de naam hoeft niet het hele merkverhaal te vertellen. Dat 
merkverhaal is nadrukkelijk een optelsom van de naam, 
de corporate identity en bijvoorbeeld de corporate story of 
campagne. 

Om tot een onderscheidende, krachtige merknaam te 
komen, heb je een scherpe naampositionering nodig. 
Algemene termen en beleidsteksten als een missie of visie 
helpen daar niet bij. Wat daarvan in de naam tot uiting 
moet komen? ‘Liefst zo veel mogelijk’, is het voorspelbare 
antwoord. Maar: waar het bij een merkpositionering van 
belang is om het totale gewenste mentale merkbeeld te 
bepalen (inclusief waarden, doelgroepinzichten, merkdrijf-
veer, merkessentie enzovoort), kenmerkt een goede naam-
positionering zich door het aanwijzen van één of maximaal 
twee aspecten op basis waarvan de nieuwe naam bedacht 
moet worden. Geformuleerd als: 

– ‘De nieuwe merknaam staat voor…’ 
…een enorme hoeveelheid informatie die je ermee 
kunt vinden; Google, dat is afgeleid van ‘googol’, 
een wiskundige term voor een 1 met honderd 
nullen.

– ‘De naam moet direct een associatie oproepen met…’ 
…online, gemakkelijk betalen; iDeal, wat staat voor 
‘interactive, online Deal’; het staat ook voor ‘ik 
handel’ – I deal – en een ideale manier van betalen 
– ideal. 

9.5 Voor iedereen, of juist niet?
Sommige merknamen zijn bewust zo technisch, cool, 
onleesbaar, bizar of kinderlijk dat je er niet de hele wereld 
mee aanspreekt. En dat is ook precies de bedoeling. Tenzij 
je een land of nationaal voetbalelftal bent, wil je juist níet 
iedereen aanspreken met je naam. De P10M van Mitutoyo 
is een meetapparaat. De naam, bestaande uit letters en 
cijfers en zonder enige betekenis, is geen mooie naam. 
Maar hij ‘doet’ precies wat nodig is: associëren met 
techniek, rationaliteit, meetbaarheid. En wat te denken 
van Acquarium Drunkard, een hippe muziekblog uit Los 
Angeles met een totaal absurde naam die juist daardóór in 
de meer grungy muziekscene op waardering kan rekenen. 
Hoe breed of hoe smal is de doelgroep?

Sommige merknamen 

zijn bewust zo technisch, 

cool, onleesbaar, 

bizar of kinderlijk dat je 

er niet de hele wereld 

mee aanspreekt.  

En dat is ook precies 

de bedoeling.
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– ‘De merknaam moet “gewoon” duiden wat het is…’ 
…een app en site die de actuele en te verwachten 
buien en totale weersgesteldheid in beeld 
brengen; Buienradar.     

– ‘De naam moet een bepaalde rol of relatie naar zijn 
doelgroep duidelijk maken…’
…een woningcorporatie die net als jij het wonen in 
de stad wil verbeteren; Stadsgenoot, de fusienaam 
van twee woningcorporaties (AWV en Het Oosten). 
Mooie ambitieuze positionering. Dan heb je wel 
iets waar te maken...

Merknaamontwikkeling vanuit naampositionering betekent 
dus dat er in de briefing keuzes gemaakt worden. Die keu-
zes kunnen bijna niet specifiek genoeg zijn: ‘We willen een 
éénlettergrepige associatieve Engelstalige naam, waarin 
de merkwaarden ‘snelheid’ en ‘esthetiek’ verwerkt zijn.’ 
Dat is het begin van een gericht en waarschijnlijk vrucht-
baar traject van naamontwikkeling. 

Een waterbedrijf als Hydron legt zijn naampositionering 
helemaal bij water, stoer, zakelijk en afstandelijk. Een 
ander waterbedrijf Vitens heeft zijn naampositionering 
meer gericht op de essentie van water, namelijk: leven, 
waardoor het veel meer consumentgericht is. Vandaar dat 
Vitens veel harder groeide en Hydron heeft overgenomen? 
Dan zouden we wat té veel gewicht aan merknaamontwik-
keling toekennen. Merkgedrag weegt zwaarder. Of zoals 
Vergilius het zei:

‘Zijn naam door daden groter maken’

Je kunt elke naam (goed of slecht) laden. Maar het helpt 
natuurlijk wel als de naam bijdraagt aan het bereiken van 
je marketing- en communicatiedoelstellingen. 



231© Noordhoff Uitgevers bv 9.7 Soorten merknamen

Een concrete naam is niet altijd beter dan een abstracte. 
Een van de voordelen van een abstracte naam is dat hij 
breder te gebruiken is. Behoorlijk handig, als je merknaam 
verschillende doelgroepen en/of landen moet aanspre-
ken. Abstracte namen zijn bovendien vaak makkelijker te 
claimen, als merknaam én als webdomein. Verder spreken 
abstracte namen ook eerder hoogopgeleiden aan dan la-
ger opgeleiden; hoger opgeleiden houden van merken en 
communicatie die de verbeelding en mentale vermogens 
prikkelt. En van namen die – omdat ze een Latijnse of oud-
Griekse oorsprong hebben – het gevoel geven dat merk en 
doelgroep hetzelfde niveau hebben (‘ons soort mensen’). 

Waarbij we meteen aangeven niet te pretenderen dat deze 
opsomming volledig is. Daar draait het ook niet om. De lijst 
moet vooral inspireren, mentale ‘deurtjes’ openzetten. 

9.7 Soorten merknamen
Voorafgaand aan het creatieve deel van dit hoofdstuk 
(paragraaf 9.9 Een naam ontwikkelen) geven we eerst een 
overzicht van de soorten namen waaruit je kunt kiezen als 
je een opdracht voor merknaamontwikkeling krijgt. 

Merknamenbureau Globrands gebruikt onderstaand 
Namescope©-model om haar klanten duidelijk te maken of 
de gepresenteerde naam:
1 concreet of abstract is
2 voor een brede of smalle (niche) doelgroep geschikt is
3 envoudig te beschermen is (merkenrecht, online 

domeinbeschikbaarheid)
4 vraagt om communicatie die instrumenteel of juist 

emotioneel geladen is

Het Namescope©-model van Globrands.

Em
otioneel

abstractie

personificatie

symbolisatie

verbeelding

specialisatie

specificatie

identificatie

Thalys
Valess
Stender

Yulius
Tergooi

Schuddebuikjes
Bulls&Birds
Sprout

Landal
Senseo

DigiD
Travix
Mondygo

Greenparks
Braadstomen

Wisselgesprek
Meld Misdaad Anoniem
Wijzer in Geldzaken

®
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Soorten merknamen
1 Descriptief 
2 Metaforisch
3 Associatief
4 Fantasie 
5 Out-of-the-branche 
6 Anti 
7 XL 
8 XS 
9 Mentaliteit 
10 #WTF
11 Samentrekking  

1 Descriptief
Dit zijn beschrijvende merknamen. Wat beschrijven ze? 
Dat kan echt alles zijn. Variërend van de naam van de 
oprichter (Heineken, Philips) of de plaats van oprichting 
(Studio 020 in Amsterdam) tot en met de beschrijving van 
de werking van een medicijn (Antigrippine). Ook ProRail 
(‘Voor het spoor’ en ‘Professionals voor het spoor’) en 
Volkswagen (‘Auto voor het volk’). Of een beschrijving van 
het product dat ‘van de band’ rolt: de Koninklijke Neder-
landse Munt. 

Meestal zijn descriptieve merknamen erg eenvoudig uit te 
spreken en te onthouden. Maar de merknaam Oscillococ-
cinum is daarop een even opvallende als positieve uitzon-
dering. Want probeer de naam maar eens uit te spreken. 
Een ware tongbreker. Als je de naam voor het eerst ziet 
staan, struikelen je ogen er drie keer over. ‘Ossieloo-wat?!’ 
Toch hebben de bedenkers van deze naam terecht veron-
dersteld dat het juist de complexiteit van deze merknaam 
zou zijn die voor attentiewaarde en zelfs commercieel 
succes zou zorgen. Toegankelijk geschreven, eenvoudig 
uit te spreken merknamen hebben in het algemeen de 
voorkeur, maar in de medische ‘hoek’ scoren juist com-
plexe merknamen vaak beter. ‘Complex’ wordt in die markt 
al snel geassocieerd met ‘betrouwbaar’ en ‘wetenschap-
pelijk’. Het ‘witte-jasseneffect’ dat geldt voor campagnes, 
gaat dus ook op voor merknamen (in sommige productca-
tegorieën of branches).

In descriptieve merknamen komt een bepaalde eigen-
schap of functionaliteit van het product of de dienst naar 
voren. Bijvoorbeeld shampoomerk Head & Shoulders. En 
wat dacht je van Odorex (‘odor’ = geur; ‘ex’ = weg)? Voor 
producten of diensten waarbij de doelgroep gericht is op 
functionele voordelen, is een descriptieve merknaam een 
goede keuze. Ook Kickstarter is een goed voorbeeld van 
een descriptieve naam. Kijk maar eens op Kickstarter.com: 
als je een sterk creatief idee hebt (een product, een mu-
ziekalbum, een film) kun je via dit platform geld inzamelen 
(funding) om het idee mee te realiseren. Het merk geeft je 
idee dus een ‘kickstart’, een vliegende start. En – tot slot – 
een van de meest sympathieke descriptieve merknamen 
van de afgelopen jaren is DollarShaveClub.com. Voor een 
paar dollar per maand krijg je een x-aantal scheermesjes 
opgestuurd die volgens de makers net zo goed zijn als die 
van gevestigde merken. Hoe dat kan? DollarShaveClub.
com voert geen dure campagnes met celebrities, zoals 
Gillette bijvoorbeeld al jaren doet (een succesvolle cam-
pagne ook, die inmiddels ook in eigen land navolging krijgt: 
BoldKing.nl en Smartassclub.nl…).

De website van DollarShaveClub.com.



233© Noordhoff Uitgevers bv 9.7 Soorten merknamen

2 Metaforisch
Descriptieve namen zijn de creatieve ‘usual suspects’: ge-
woon beschrijven wat je doet of wie je oprichter is, kunnen 
we natuurlijk niet zien als creatieve buitencategorie. Wat 
overigens niets zegt over de communicatiekracht van een 
goede beschrijvende merknaam. Maar wie de doelstelling 
heeft een wat meer bijzondere naam te bedenken (waarbij 
‘bijzonder’ ook bijzonder relatief is), komt bijvoorbeeld 
uit bij de categorie ‘Metafoornamen’. Waar beschrijvende 
merknamen iets letterlijks vertellen over het merk, zeggen 
metafoornamen iets overdrachtelijks, iets figuurlijks over 
het merk of de ambities van dat merk. Neem het Blue 
Ocean Strategy Institute (vernoemd naar de gelijknamige 
marketingtheorie). Hierbij wordt de oceaan als metafoor 
gebruikt voor de markt waarin een merk zich bevindt. Wie 
actief is in een markt (oceaan) die verzadigd is, onder-
vindt een bloedige concurrentiestrijd. Deze markt wordt 
daardoor ook wel een ‘(bloed)rode oceaan’ genoemd. 
De oprichters van het instituut willen merken helpen een 
nieuwe categorie of markt aan te boren, waarin nog geen 
concurrenten zijn. Dat is dus (bij gebrek aan bloed) een 
blauwe oceaan. Of wat te denken van de naam Dawn, een 
Nederlands reclamebureau dat zijn opdrachtgevers ‘het 
begin van iets nieuws’ belooft, wat natuurlijk de essentie 
van elke dageraad is. Ook de naam Maandag (werving- en 
selectiebureau) is op deze gedachte gebaseerd .

3 Associatief
Omdat binnen veel markten de concurrentie vergelijkbare 
producten van vergelijkbare kwaliteit maakt, wordt bij de 
ontwikkeling van een nieuwe merknaam vaak gezocht 
naar een unieke associatie. Een associatie, die specifiek 
gekoppeld wordt aan het nieuwe. Bij modemerken kan 
dat bijvoorbeeld ‘individualiteit’ zijn, of ‘eenvoud’. Mode-
consumenten identificeren zich makkelijker met dit type 
associaties dan met de fysieke eigenschappen van een 
modeproduct. Nog afgezien van het feit dat die fysieke 
eigenschappen vaak niet onderscheidend zijn en daarmee 
geen aanknopingspunt bieden voor de nieuwe naam. 

Bekende voorbeelden van associatieve merknamen vind 
je in de cosmeticabranche: Franse merknamen die de con-
sument een gevoel van authenticiteit en kwaliteit moeten 
geven. De kwaliteit van een geurtje wordt tussen de oren 
beoordeeld. Positieve associaties helpen de consument 
een positief oordeel over het merk te vormen. Neem een 
naam als ‘Estée Lauder’. Deze behoort ook tot de cate-
gorie Descriptief, omdat het de naam is van de oprichter, 
maar tegelijkertijd roept de naam door de Franse taal 
‘automatisch’ associaties op met mode, Parijs, smaak. Me-
vrouw Lauder was trouwens ook oprichter van het eerste 
op allergieën geteste cosmeticamerk: Clinique. Ook een 
associatieve naam; ‘Clinique’ (kliniek) associeert immers 
met medisch verantwoorde producten.

4 Fantasie
Met fantasienamen bedoelen we merknamen die gevormd 
worden door een of meerdere niet bestaande woorden. 
Neem het modemerk Zuzi-Zuzi. Het is geen bestaand 
woord, kent geen woordenboekbetekenis. Fantasiena-
men zou je ook klank- of gevoelsnamen kunnen noemen. 
Hoewel ze geen betekenis hebben, roepen ze net als asso-
ciatieve namen wel een bepaald gevoel op, een stemming. 
Vergelijk het maar met een gesprek dat je hoort in de Parij-
se metro: ook al versta je er niks van, hebben de woorden 
geen betekenis voor je, tóch voel je feilloos aan of iemand 
blij, verliefd, moe of alle drie is. Bij fantasienamen gaat het 
niet om het begrijpen, maar om het aanvoelen. 

Toegankelijk geschreven, 

eenvoudig uit te spreken 

merknamen hebben in het 

algemeen de voorkeur.
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5 Out-of-the-branche
Een veelgehoorde opmerking in creatieve processen is: 
‘Denk eens wat meer out-of-the-box!’
Bij het ontwikkelen van merknamen betekent dit, dat je 
bewust nadenkt over merknamen die branchevreemd zijn. 
Een café bijvoorbeeld met de naam ‘De Bakkerij’ (Eindho-
ven). Door een out-of-the-branche naam te ontwikkelen, 
vergroot je de kans op uniciteit. Bovendien levert een 
out-of-the-branche naam positieve associaties op, zoals 
‘innovatief’ en ‘creatief’. Indertijd was ook Apple een out-
of-the-branche naam. Steve Jobs was een fruitariër. Naar 
eigen zeggen had hij zijn medewerkers uitgedaagd om op 
de bewuste dag voor 17.00 uur met een naam te komen. 
Als de voorstellen geen indruk op hem zouden maken, 
werd het Apple –- naar zijn geliefde fruitsoort. Een onbe-
doelde out-of-the-branche naam zou je dus kunnen zeg-
gen. Een beetje vergelijkbaar met de literaire dadaïstische 
methode, waarbij het woordenboek op een willekeurige 
plaats werd opengeslagen (bij het woord ‘dada’ – Frans 
voor ‘papa’ in dat geval) en dat wordt de basis of stam 
van de merknaam. Vanuit de gedachte dat het dan zeker 
een verfrissende naam zal zijn en – ach – elke naam kan 
geladen worden… 

6 Anti
De anti-naam klinkt negatief, maar wekt vaak juist eerder 
sympathie dan antipathie op. Een anti-naam geeft blijk van 
het vermogen tot zelfrelativering en gevoel voor humor. 
Een tot de verbeelding sprekende anti-naam is het merk 
Dark. Je raadt het misschien al: een merk dat juist licht 
brengt. Dark is namelijk een succesvol (en vrij prijzig) merk 
design lichtarmaturen.  

7 XL
De XL-categorie van merknamen bestaat uit merken die 
een hyperbool zijn, een overdrijving. De XL-naam komt 
met name voor in branches waar ‘value for money’ als 
propositie wordt ingezet. ‘Bij ons krijg je veel (kwaliteit, 
smaak, artikelen) voor weinig’. Vandaar dat er bijvoorbeeld 
een fastfoodketen is die Burger King heet en een super-
marktmerk genaamd Jumbo. Of wat te denken van de 
naam KeukenKampioen? Veel keuken voor weinig. Maar 
of het de beste keukens zijn? Zou een keukenretailer die 
high-end designkeukens verkoopt zichzelf via een derge-
lijke merknaam verbaal op de borst kloppen? Alle ‘Kam-
pioen’ merknamen voeren een prijspositionering, geen 
productleiderschapspositionering.

8 XS
De XS-naam doet precies het tegenoverstelde van de 
XL-naam. Door een naam te kiezen die (direct of indirect) 
met kleiner, gedetailleerder wordt geassocieerd, claimt 
het merk zaken als design, smaak, fijnproeverij. Neem het 
merk Mini, dat van de kleine omvang juist een kracht heeft 
gemaakt in een categorie die voorafgaand aan de intro-
ductie van de (vernieuwde) Mini vooral draaide om groter 
en krachtiger; dat geldt natuurlijk ook voor het automerk 
Smart. In de fast movingcategorie kennen we natuurlijk de 
Smarties, kleine chocoladesnoepjes.
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10 #WTF
Tot slot zijn er nog namen waarvan iedereen die ze de 
eerste keer ziet, zich afvraagt: WTF?! Wat heeft de beden-
kers van deze naam bezield? Wat willen ze vertellen met 
bijvoorbeeld ‘Strawberry Frog’, een tot 2013 in Amsterdam 
gevestigd reclamebureau? Terwijl de naam toch geenszins 
een bewuste poging is geweest ons op het verkeerde 
been te zetten. Hij verwijst namelijk naar de Strawberry 
Poison-Dart frog, die bekend staat om zijn grote variatie  
aan kleursamenstellingen binnen de soort (wel 30). Ver-
moedelijk wilden de oprichters van het reclamebureau 
met deze naam dus iets vertellen over het karakter van 
hun creatieve voorstellen…

11 Samentrekking
De samentrekkingsnaam is van alle tijden. Vroeger 
bestonden samentrekkingsnamen vooral uit (delen van) 
de namen van de oprichters. Neem Hero, ontstaan uit de 
namen ‘Heinckell’ en ‘Roth’. Spotify is een actueler voor-
beeld. De naam bestaat uit ‘Spot’ en ‘Identify’. Niet veel 
mensen weten dat het merk ontstaan is uit de behoefte 
om nummers die je vergeten was, te kunnen identificeren 
(Engels: ‘to spot’/’to identify’). Nóg actueler is de naam 
Hersenz. (met punt), bedacht door De Naamafdeling. Hoe 
de naamontwikkeling tot stand is gekomen, beschrijven 
we in de volgende case. 

9 Mentaliteit
De ‘Golden Circle’-theorie van Simon Sinek is het funda-
ment onder een trend in merknaamontwikkeling van de 
afgelopen jaren. Of moet je het – aangezien zijn legendari-
sche TEDx Talk al uit 2010 stamt – inmiddels een bewe-
ging, een merkparadigma noemen? De kern: in een tijd 
waarin concurrenten steeds meer vergelijkbare producten 
van vergelijkbare kwaliteit verkopen (en deze ook nog al-
lemaal voor ongeveer dezelfde prijs even snel leveren), is 
het niet meer wát je verkoopt, of hoe je dat verkoopt wat 
consumenten interesseert. Het gaat om je Why, je drijfveer. 

Neem het merk Innocent. Een smoothiesmerk dat zijn 
naam gekozen heeft om te benadrukken dat het gelooft 
in een productieproces waarbij alles goed, puur en eerlijk 
is. Overigens valt er over het ontstaan van Innocent nog 
wel een verhaal te vertellen dat goed op zijn plaats zou 
zijn in Hoofdstuk 6 Storytelling. De oprichters waren net 
afgestudeerd en zoekende, toen ze in de zomer van 1998 
een smoothieskraam huurden op een Londens muziek-
festival. Ze geloofden zelf erg in de kwaliteit van de 100% 
pure fruit-smoothies die ze op het festival verkochten. 
Maar meteen hun banen ervoor opzeggen…? Dus 
plaatsten ze twee vuilnisbakken, waarin klanten hun lege 
bekertjes konden wegwerpen. Daarboven hing een groot 
bord met de vraag: ‘Wil je dat wij onze baan opzeggen om 
smoothie s te gaan maken?’ Aan het eind van het festival 
was de bak waar JA boven stond helemaal vol. De rest is 
geschiedenis.

Ook het verzekeringsmerk Ditzo is een mentaliteitsnaam. 
Ditzo wil aan de kaak stellen wat grote verzekeraars in de 
ogen van velen allemaal fout doen (bureaucratie, inge-
wikkelde polissen). Het is een polemische naam, die de 
confrontatie opzoekt met alles wat onpersoonlijk, ondui-
delijk en oneerlijk is. De eerste tv-commercial die het merk 
maakte om zichzelf te introduceren gaf die confrontatie 
heel letterlijk weer: Ditzo (wij) versus Datzo (alle andere 
verzekeraars). ‘Je wilt toch niet Datzo, maar Ditzo!’ 
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2 Onderscheidend
Een merknaam bedenken die aansluit op wat gebrieft 
is, dat is al niet eenvoudig. Maar een naam ontwikkelen 
die ook nog eens binnen de markt opvalt, is nog lastiger. 
Toch is dit een criterium waaraan nieuwe merknamen per 
definitie moeten voldoen. Immers: een merk dat lijkt op 
andere merken binnen de branche kan haast onmogelijk 
een eigen plaats verwerven in de hoofden van de doel-
groep (los van de vraag of dit niet tot juridische problemen 
leidt). 

3 Beschikbaar
Stop de persen! Is de domeinnaam die hoort bij de ontwik-
kelde naam nog beschikbaar? Gebruikt een andere orga-
nisatie de merknaam al? Dat kun je eenvoudig controleren 
bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom (www.
boip.int). Via organisaties als mijndomein.nl in Nederland 
en dns.be in België controleer je of de ontwikkelde naam 
ook online nog beschikbaar is. 

9.8 Criteria
Afhankelijk van de uitgangssituatie hanteren klanten ver-
schillende criteria bij de beoordeling van merknaamvoor-
stellen. Die criteria worden vanzelfsprekend vooraf helder 
gecommuniceerd in een briefingformulier. We bespreken 
hier kort de drie kwaliteitscriteria die merken doorgaans 
hanteren: 

1 Toegankelijk
2 Onderscheidend
3 Beschikbaar

1 Toegankelijk
Is de merknaam eenvoudig uit te spreken, te lezen en te 
onthouden? Ook het onthouden is erg belangrijk. Lange 
en complexe merknamen zijn weliswaar onderscheidend, 
maar zijn niet eenvoudig te onthouden. Het is niet mak-
kelijk een band op te bouwen met een merk waarvan je
de naam steeds vergeet... Hoewel we ook hebben laten 
zien dat je van de ontoegankelijkheid van een merknaam 
juist een kracht kunt maken (Oscillococcinum).

Als je de merknaam alleen maar zou horen (in een radio-
commercial), kun je hem dan correct opschrijven? Zeker: 
Google helpt ons vandaag de dag heel goed op weg. Als 
we een naam verkeerd intypen krijgen we van de zoekma-
chine automatisch de zoekresultaten voor Adidas in plaats 
van Adiasds. Bij minder bekende merknamen hangt het 
natuurlijk van de online ranking van je domein af.

Een merknaam bedenken 

is een van de lastigste 

creatieve uitdagingen. 
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2 Bepaal je methode (en wijk ervan af)
Onderstaande lijst met naamontwikkelingsmethoden is 
per definitie niet volledig. Volledigheid is dan ook niet het 
doel van de lijst, de methoden moeten je aanzetten tot 
het ontwikkelen van nieuwe denkpatronen. Er is niet één 
goede methode. De keuze van de methode wordt elke 
keer weer opnieuw gemaakt, op basis van variabelen als: 
type product, eigenschappen van de doelgroep, kenmer-
ken van het speelveld of zoiets triviaals als de gewenste 
lengte van de naam.

a Gestructureerde methode
– Bedenk drie descriptieve, drie associatieve en drie 

fantasienamen. 
– Analyseer de naamvoorstellen en benoem de kracht 

van de ontwikkelde namen.
– Bedenk op basis van die kracht nog twee keer drie 

namen uit andere categorieën (of uit een categorie die 
volgens jou het beste bij de vraagstelling past). En nog 
een keer. En nog een keer.

– Combineer minimaal zes namen uit verschillende 
categorieën tot nieuwe naamvoorstellen.

– Wissel woorden of lettergrepen om. 
– Wissel van taal (naar Engels, Frans, Latijn).
– Wissel van device (van laptop naar tablet naar mobile).
– Wissel van omgeving. 

b Brainwriting-methode
– Na het lezen van de naampositionering schrijf je in 

één zin de essentie van die positionering op.
– Schrijf vervolgens minimaal 300 woorden binnen vijf 

minuten, zonder ophouden, zonder (in gedachten of 
op papier) te reviewen.

– Lees de naampositionering nogmaals en arceer welk 
deel onderbelicht is in je brainwriting.

– Schrijf hierover weer zonder stoppen in vijf minuten 
een tekst van minimaal 300 woorden.

– Arceer de meest in het oog springende, of repete-
rende (dus belangrijke?) woorden. 

– Gebruik deze woorden om namen te ontwikkelen. 
– Kijk bij methode a om tot nog meer voorstellen te 

komen. Deze opmerking geldt ook voor de overige 
methoden.

9.9 Hoe bedenk je een naam?
Nadat je de afgelopen paragrafen hebt doorgelezen, moet 
het bedenken van De Perfecte Naam eenvoudig zijn. 
Nee, natuurlijk niet. Zoals aan het begin van dit hoofdstuk 
gezegd: een merknaam bedenken is een van de lastig-
ste creatieve uitdagingen die maar op je bordje kunnen 
komen. En misschien is het juist mede daardoor ook een 
van de leukste. 

De volgende vijf stappen moeten een naam opleveren 
die zowel opdrachtgever als bedenker tevreden stemt. 
En liefst ook een die de concurrenten wat zenuwachtig 
maakt. Vooropgesteld: je kunt elke naam laden met een 
briljante campagne. Zelfs de grootste naamgedrochten 
kunnen met een zinnenprikkelende corporate story suc-
cesvolle merken worden. Maar een naam die ook iets 
over je merk vertelt, voorkomt wel dat je een campagne of 
ander communicatief geweld nodig hebt om verkeerde of 
ongelukkige merkassociaties te repareren.  

Vijf stappen
1 Formuleer een naampositionering.
2 Bepaal je methode (en wijk ervan af).
3 Selecteer meerdere categorieën.
4 Mix & Match.
5 Kiezen. Kiezen. Kiezen.

Stap 1 hebben we uitgebreid besproken. We starten dus 
bij stap 2.



9 Merknaamontwikkeling240 © Noordhoff Uitgevers bv

c Scrabble- of Dadaïstische methode
– Pak Scrabble-letters, of knip letters uit en doe ze in 

een hoed, doos, of wat je verder voorhanden hebt. 
Pak voor de Dadaïstische methode een woordenboek 
in een taal naar keuze.

– Selecteer een beginletter (Scrabble-methode), of laat 
je vingers langs de pagina’s van het woordenboek 
gaan (en herhaal dit tot je het gewenste aantal letters 
hebt geselecteerd).

– Sla het woordenboek open en wijs een woord aan 
(Dadaïstische methode).

– Het gekozen woord of de combinatie van letters be-
palen nu alle namen die je vervolgens bedenkt. Maar: 
laat je niet beperken door de gekozen letters of het 
woord. Wie bijvoorbeeld het woord ‘pappenheimer’ 
aanwijst (inderdaad: de Dadaïstische methode), kan 
daarmee niet alleen namen als ‘Papadomo’ bedenken, 
maar ook ‘Papp’ en ‘Happener’.  

– Kijk bij methode a om tot nog meer voorstellen te 
komen.  

Toegegeven: de namen die deze methode oplevert, kun-
nen absurdistisch, willekeurig en abstract lijken, maar ons 
brein is gewend verbindingen – ook zeer onwaarschijnlijke 
– te maken, waardoor we zeker weten dat er uiteindelijk 
een naam uitrolt die minimaal een indirecte relatie heeft 
met de essentie van de naampositionering.

d Voorletter van de CEO-methode
Aan deze methode ligt zelfs een heuse psychologische 
theorie ten grondslag: het ‘Name-Letter Effect’, waarover 
onder andere gepubliceerd werd door J. M. Nuttin (die als 
we de theorie moeten geloven een voorkeur had voor 
JBL-boxen en niet voor Bose). Het Name-Letter Effect is 
een fraaie illustratie van onze impliciete behoefte aan 
zelfverwezenlijking. We houden meer van namen, begrip-
pen – en dus ook merken – waarin onze eigen letters 
voorkomen. Daarbij zijn we vooral gevoelig voor de eerste 
letter van onze voor- en achternaam. Een methode die 
overigens vooral werkt in situaties waarbij de CEO (of ie-
mand anders) de enige beslisser is. En die vaak als laatste 
creatieve redmiddel wordt ingezet. Anderzijds helpt het je 
verderop in het (keuze)proces om bepaalde voorstellen te 
elimineren, omdat ze inhoudelijk weliswaar gelijkwaardig 
zijn, maar nu eenmaal niet net met de juiste letter begin-
nen. 
   
Kijk ook hier weer bij methode a om tot nog meer voorstel-
len te komen, als ze maar met de juiste letter beginnen…  

e Naamgenerator-methode
Online en via apps kun je de hand leggen op zogeheten 
‘naamgeneratoren’. Ze genereren at random namen. 
Eigenlijk is deze methode goed te vergelijken met de 
Dadaïstische methode, met het verschil dat het in dit geval 
de software is die een woord of combinatie van woorden 
voor je selecteert (tijdens het schrijven van deze alinea 
heeft de online tool ‘Name Thingy’ al namen voorgesteld 
als ‘Acquatic Comfort’, ‘Dirty Mother’ en ‘Square Dispute’). 
Mits goed gebruikt een uitstekende methode, als je dit 
type tools niet gebruikt als de heilige graal der naamont-
wikkeling, maar puur als brainstorm- of associatietool 
alleen om je op onverwachte gedachten te brengen.   

f Klinkt als-methode
– Vraag je opdrachtgever zijn drie tot vijf meest geliefde 

merk-, geografische en persoonsnamen met je te 
delen én aan te geven waarom hij het sterke, mooie, 
sympathieke of grappige namen vindt.

– Verzamel de begin-, tussen- en eindklanken van deze 
merknamen. (Bij ‘Marc O’Polo’ schrijf je dus op: ‘Mar’, 
‘Arc’, ‘Marco’, ‘Copo’, ‘Pol’, ‘Polo’ en ‘Olo’ op.) 

– Varieer op deze begin-, tussen- en eindklanken. 
– Gebruik de varianten als stam, als onderdeel van de 

namen die je ontwikkelt, vanzelfsprekend met de 
naampositionering als scherprechter.

g Nabijheid-methode
– Aan welke straat, bij welke rivier, in welke stad is het 

bedrijf gevestigd; of waar is het idee voor het bedrijf of 
marketingconcept bedacht?

– Wat staat er voor jullie op tafel, in de kast, op het 
bureau van de opdrachtgever als je de briefing gaat 
ophalen? Hé, welk automerk reed daar zojuist voorbij? 

Kortom: gebruik alles wat voor je opdrachtgever nabij is en 
daarmee (vaak onbewust) bekend en geliefd voelt. 

h Guillotine-methode
Nomen est omen: ontwikkel op basis van de naamposi-
tionering 30, 40, 50 voorstellen, ontdek (zoals dat vaak 
gaat) dat de namen en/of domeinen al geregistreerd zijn 
en maak je namen een ‘kopje’ kleiner. Haal een letter 
of een lettergreep weg en plak hem aan het resterende 
woord vast. Deze methode is ideaal om als slotmethode 
te gebruiken, als je eerder (een combinatie van) de overige 
methoden toegepast hebt.
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3 Selecteer meerdere categorieën
Bedenk nooit alleen descriptieve, fantasie- of anti-namen. 
De slechtste anti-naam kan ideeën opleveren voor een 
briljante fantasienaam. Mentale deuren dichtgooien kan 
altijd nog. Bovendien: je zou niet de eerste merknaamont-
wikkelaar zijn die een naam bedenkt die bestaat uit zowel 
een fantasie- als beschrijvende component. Zo denkt 
menigeen dat de naam van het reclamebureau Doom & 
Dickson een beschrijvende naam is, terwijl Jack Doom en 
Bill Dickson toch echt niet meer (maar ook niet minder) 
dan de fictieve oprichters zijn.   

4 Mix & Match
Mix bijna goede namen met afgekeurde namen (gooi dus 
niets weg!). Mix talen. Mix letters en cijfers. Mix ratio en 
emotie. Bij meerdere woorden: mix lengtes. En match de 
voorstellen die ontstaan met de doelstellingen waarmee 
je vanuit de naampositionering vertrokken bent. Dan is de 
cirkel rond en heb je alleen nog maar te…

5 Kiezen. Kiezen. Kiezen.
Namen voorstellen is een heel andere tak van sport dan 
campagnes voorstellen. Wie zijn opdrachtgever drie of 
meer campagnerichtingen voorlegt, heeft bar weinig 
begrepen van de briefing (of heeft te weinig kennis of 
ervaring om de beste voorstellen aan te wijzen). Bij het 
presenteren van naamvoorstellen geldt dit niet. Natuur-
lijk stel je niet blind alles wat ‘ter tafel’ is gekomen voor. 
Maar het is wel heel verstandig je te realiseren, dat (naast 
logovoorstellen) er weinig zo persoonlijk, zo subjectief is 
als een naam.

Waarom er driemaal ‘Kiezen’ staat? Omdat het goed is 
je opdrachtgever mee te nemen in het keuzeproces. Ga 
van een longlist met verschillende naamsoorten naar een 
shortlist, die je vervolgens koppelt aan een (conceptueel) 
logo, zodat je van shortlist naar ‘no list’ gaat. Uiteindelijk 
bepalen woord en vorm (lettertype, kleur, icoon) samen het 
gevoel dat iemand bij een merknaam heeft. 

Rood – Oranje – Groen
Tot slot nog een keuzetool die in grotere, minder besluit-
vaardige organisaties uitstekend werkt. Stel vijf tot tien 
namen voor. Laat mensen elke naam labelen met de kleur 
groen (favoriet), oranje (kan ik mee leven) of rood (echt 
geen optie voor mij). Discussies over de redenen waarom 
iemand voor een bepaalde kleur kiest, zijn erg inzichtge-
vend. Zowel voor de bedenker als voor de opdrachtgever. 
En helpen ook anderen in de ‘decision making unit’ hun 
keuze te maken of bij te sturen.

Het Name-Letter Effect  

is een fraaie illustratie 

van onze impliciete 

behoefte aan 

zelfverwezenlijking.
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Knab
 BUREAU:  Knab ontwikkelde de naam zelf

 MERK:  Knab

 CAMPAGNEU:  Naamontwikkeling

1 De uitdaging
September 2012 introduceert 
verzekeraar Aegon een nieuwe bank. 
Na de nationalisering van ABN 
Amro, Fortis, SNS Reaal en SNS 
Bank (vanaf 2008) lijkt de tijd rijp 
voor een bank die het anders doet. 
Die staat voor het omgekeerde van 
alle negatieve aspecten waar de 
systeembanken veelal (terecht of 
onterecht) mee worden geassoci-
eerd. Een bank die dus toegankelijk, 
klein, persoonlijk en begrijpelijk is, 
in plaats van afstandelijk, groot, on-
persoonlijk en onduidelijk. Een 100% 
online bank, die geen dure overhead 
kent en ‘lean & mean’ is opgezet. De 
uitdaging – die Aegon onder andere 
bij René Frijters (René Frijters is – 
samen met Rachelle van der Linden 
en Marcel Kalse – de initiatiefnemer 
van de online bank die in 2012 onder 
de naam Knab werd geïntroduceerd) 
neerlegt: 

“Ontwikkel een 

merknaam die staat 

voor de omgekeerde 

mentaliteit van 

deze nieuwe 

(online) bank, 

een andere kijk op 

bankieren die past 

bij de klanten van 

vandaag.”   

2 Het speelveld
De bankwereld kent een aantal 
grote spelers (ook wel ‘systeemban-
ken’ genoemd) – ABN Amro, ING, 
Rabobank. Daarnaast is er een groep 
kleinere spelers zoals Friesland 
Bank, SNS Bank en RBS (Royal 
Bank of Scotland). Tot slot zijn er 
nog de 100% online banken zoals 
Triodos Bank en ASN Bank, waartoe 
ook de nieuwe door Aegon op te 
richten bank behoort. 

Twee factoren hebben een positieve 
invloed op de introductie van deze 
nieuwe online bank. Ten eerste 
kunnen de bestaande banken per 
definitie nooit helemaal opnieuw 
beginnen. De imagoschade die ze 
tijdens de kredietcrisis hebben 
opgelopen, achtervolgt hen en de 
cultuur is moeilijk te veranderen. 
Nogal wat consumenten zien de 
systeembanken als medeveroorza-
kers van de crisis. Ten tweede gaan 
steeds meer consumenten over op 
100% online bankieren, wat exact de 
marktpropositie is van deze nieuwe 
bank die ‘Aegon’ als endorser brand 
(ondersteunend moedermerk) mag 
voeren. Dat laatste heeft natuurlijk 
een positief effect op de geloofwaar-
digheid van het nieuwe merk. 
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3 Het creatieve proces 
Het zijn niet zozeer de financiële 
producten of de dienstverlening die 
deze nieuwe online bank anders ma-
ken. Het is de kijk op de financiële 
wereld die de bank anders maakt. 
Waar de gevestigde banken links 
gaan, gaat deze bank rechts. Een 
bank die niet alleen aan haar eigen 
voordeel denkt, maar het voordeel 
van de klant centraal stelt.

In het creatieve denkproces zijn bij 
het bepalen van de naampositione-
ring onder andere op tafel gekomen:
1 Vernieuwend (maar word ik als 

klant misschien het slachtof-
fer van vernieuwingsdrang; en 
vernieuwing als ‘reason to exist’ 
is leuk voor uitvinders, maar 
als beweegreden voor een bank 
waarop je wilt vertrouwen, klinkt 
het niet heel aanlokkelijk).

2 Rebels (maar vertrouw je jouw 
geld toe aan een rebel?).

3 Bank van nu, want 100% online 
en mobiel (maar die breinpositie 
heeft ABN Amro al ingenomen, 
‘De bank anno nu’).

De kern van de naampositionering 
luidde: deze bank draait de zaken 
om, in het voordeel van de klant.
René Frijters vertelt hier het vol-
gende verhaal over: 

‘De eerste gedachten gingen uit 
naar de naam “Bank van Morgen”; 
een bank die altijd bezig was met 
innovatie en de klant helpt grip te 
krijgen op zijn financiële situatie 
in de toekomst. Omdat ASN ‘Voor 
de wereld van morgen’ als pay-off 
gebruikte zijn we hier van afge-
stapt. We hebben toen zes weken 
lang allerlei namen zien langs-
komen. Veel waren al in gebruik. 
En geen van alle gaf het juiste 
gevoel (AlphaBank, 24bank, Eva et 
cetera). 

Fragment uit de tv-commercial waarmee Knab werd geïntroduceerd.
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In een sessie met iemand van de 
Raad van Commissarissen van 
Aegon werd de opmerking gemaakt: 
“René, wat een mooi concept en wat 
een energie en passie.” Waarop ik 
antwoordde: “Klopt, maar die ener-
gie en passie lopen langzamerhand 
wel weg… Ben al zes weken aan het 
nadenken over een naam.” Waarop 
alleen als reactie werd gegeven: 
“René, waarom draai je het niet 
om?” Daarna duurde het “beden-
ken” van de naam minder dan een 
seconde.’ 
 

Op zijn website verwoordt de bank 
het zo: Waarom de naam Knab? Het 
antwoord is eenvoudig: we draaien 
de zaken om. Letterlijk. Bank wordt 
Knab, met de K van klant voorop. 
Het is een naam met een belofte: 
eerst de klant, dan de bank. 

4 De naam 
Dat een bank die zegt de zaken om 
te keren uiteindelijk de naam Knab 
krijgt, lijkt een no-brainer. Maar 
het is dan ook niet de uiteindelijke 
naam waarmee creatief gezien het 
meest bewonderenswaardige werk 
is verricht. Het is de weg ernaartoe. 
Brainstormen en komen tot een 
puntige, creatieve essentie als ‘wij 
draaien de zaken om’, dat is knap 
(of knab, zo je wilt). Omdat je alleen 
met zo’n specifieke naampositio-
nering de weg vrijmaakt voor een 
merknaam als Knab. 
 

Fragmenten uit de tweede, door Fitzroy ontwikkelde commercial, waarmee de mentaliteit van 

het merk concreet wordt gemaakt: ‘Ontdek hoe wij bankieren zien’.
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Dat blijkt geen lege marketinghuls. 
Bij het ontstaan van de bank is een 
pool van potentiële klanten betrok-
ken. Ook nodigt Knab klanten actief 
uit om aan te geven waar zij behoefte 
aan hebben of kritiek op hebben. Dat 
kan bijvoorbeeld via Knab Live, het 
sociale online platform waar sug-
gesties, ideeën en kritiek van klanten 
samenkomen. Daarnaast worden 
regelmatig sessies georganiseerd 
waarin de bank met klanten brain-
stormt over de toekomst van Knab.  

Overigens, zéggen dat je ‘anders’ 
bent dan andere banken is één 
ding. Het aannemelijk maken voor 
consumenten is een tweede, ontdekt 
ook oprichter René Frijters: ‘Zeven 
maanden na de introductie van deze 
nieuwe bank bleek namelijk dat 
klanten niet echt het verschil zagen 
met andere banken. Daarom kwam 
Knab begin 2014 met een tweede 
commercial die – samen met onder 
andere radiocommercials – meer 
duidelijkheid verschafte over de 
concrete punten waarop Knab zich 
van grootbanken als ABN Amro 
onderscheidt. 

5 De resultaten
Geholpen naamsbekendheid:  
– November 2013: 16% 
– Februari 2014: 44%

Propositiebekendheid (wat maakt 
deze bank anders?):
– November 2013: 2%
– Februari 2014: 22%

Merkvoorkeur: 
– November 2013: 2%
– Februari 2014: 12%


