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No-nonsense betekent 
rechttoe-rechtaan, zonder 

flauwekul en franjeloos. 
Wanneer je no-nonsense bent 

gebruik je geen overbodige 
opsmuk en kom je direct 

ter zake, zonder omwegen. 
Synoniemen voor het woord 

no-nonsense zijn; 
direct, praktisch, bondig, 

zakelijk, nuchter, objectief.



INLEIDING
Er	 zijn	 verschillende	 manieren	 hoe	 je	 een	 product	
of	 dienst	kan	vermarkten.	Door	 de	 jaren	heen	 zijn	 er	
verschillende	benaderingen	ontstaan	die	economische	
veranderingen	 tot	 stand	 hebben	 gebracht.	 Deze	
economische	 veranderingen	 hebben	 -	 net	 zoals	
bij	 kunststromingen	 -	 een	 naam	 gekregen.	 Zo	
ontstond in 1998 de belevingseconomie,	 waarbij	
je	 er	 als	 communicatieprofessional	 voor	 zorgt	 dat	
iedere consument een unieke en eigen herinnering 
ervaart	 tijdens	 de	 interactie	 met	 jouw	 product	
of dienst. Na een aantal jaar was het voor ons als 
communicatieprofessionals	niet	meer	maatschappelijk	
verantwoord om ervaringen voor de consument te 
realiseren.	Voorbeelden	hiervan	worden	in	hoofdstuk	1	
weergegeven. Met deze manier van handelen maakten 
we	de	wereld	kapot.	

Er ontstond een nieuwe economie genaamd de 
betekeniseconomie.	Hierbij	pasten	nieuwe	idealen	die	
ervoor	zorgden	dat	producten	en	diensten	het	goede	voor	
de	maatschappij	en	mens	vooropstelden.	Betekenisvol	
handelen	en	maatschappelijk	ondernemen	zijn	termen	
die	 bij	 deze	 economie	 horen.	 De	 truc	 die	 vaak	 door	
communicatieprofessionals	 gebruikt	 werd,	 was	 een	
maatschappelijk	 probleem	 koppelen	 aan	 een	 product	
of	 dienst.	 Hierdoor	 werd	 het	 bedrijf	 maatschappelijk	
verantwoord.	Daarnaast	gaf	een	product	of	dienst	van	
datzelfde	bedrijf	ook	gelijk	antwoord	op	de	vraag	naar	
betekenisvol	handelen.	Slim,	maar	niet	altijd	even	zuiver	
als	je	het	mij	vraagt.

Afbeelding	1:	Inspirerend	citaat

Op	 dit	 moment	 leven	 we	 in	 de	 betekeniseconomie,	
waarbij	 steeds	 meer	 consumenten	 kritisch	 kijken	
naar	 het	 betekenisvol	 handelen	 van	 een	 bedrijf	 of	
organisatie.	 Deze	 kritische	 blik	 van	 de	 consumenten	
creëert een nieuwe economische verandering volgens 
Vincent	 Alblas,	 namelijk	 de	 no-nonsense economie. 
In	dit	artikel	zal	 ik	omschrijven	hoe	deze	verandering	
in	 de	 nabije	 toekomst	 vorm	 krijgt	 en	 breng	 ik	 zowel	
kansen	 als	 bedreigingen	 aan	 het	 daglicht.	 Het	
communicatievakgebied	 is	 flexibel	 en	 blijft	 continue	
veranderen.	 We	 moeten	 daar	 altijd	 rekening	 mee	
houden.	Er	ontstaan	nieuwe	mogelijkheden	voor	ons	als	
communicatieprofessionals.	Tot	slot	reik	ik	praktische	
handvatten	 aan	 om	 jouw	 bedrijf	 of	 organisatie	 no-
nonsense-proof	te	maken.	Zie	kansen	voor	jouw	bedrijf	
of	organisatie	en	speel	hier	tactisch	op	in!

1.



1.  MET WELKE ECONOMIEËN HEBBEN WE AL 
TE MAKEN GEHAD?
De	 afgelopen	 jaren	 hebben	 we	 te	 maken	 gehad	 met	
de	 belevings-	 en	 betekeniseconomie.	 Hieronder	 ga	
ik de verschillende economieën aan de hand van 
voorbeelden	uitleggen.	

Belevingseconomie

De	eerste	economie	waarover	we	het	gaan	hebben	is	de	
belevingseconomie.	 In	de	belevingseconomie	wordt	er	
niet	zozeer	een	product	of	een	dienst	centraal	gesteld,	
maar	 de	 geassocieerde	 beleving	 of	 ervaring	 van	 een	
product	of	dienst.

Oorsprong
In	 1998	 werd	 de	 Engelse	 term	 ‘experience	 economy’	
geïntroduceerd	 door	 B.	 Joseph	 Pine	 II	 and	 James	 H.	
Gilmore	 in	 hun	 boek	 “Welcome	 to	 the	 experience	
economy”.	 De	 actieve	 beïnvloeding	 van	 de	 klant	 in	
de	 belevingseconomie	 wordt	 experiential	 marketing	
genoemd.	 Door	 experiential	 marketing	 toe	 te	 passen	
zorg	je	er	als	communicatieprofessional	voor	dat	je	de	
emotionele	waarden	en	behoeften	van	een	consument	
aanspreekt.	 Hierdoor	 zal	 de	 consument	 zich	 meer	
betrokken	voelen	bij	een	product	of	dienst.	Volgens	Pine	
en	 Gilmore	 levert	 deze	 beleving	 een	 unieke	 en	 eigen	
herinnering	op.

Starbucks: Verwacht meer dan koffie
Een	 mooi	 voorbeeld	 van	 de	 belevingseconomie	 is	
Starbucks.	 Starbucks	 staat	 namelijk	 bekend	 om	 het	
verkopen	van	een	beleving.	Zij	creëerden	een	omgeving	
waarin	mensen	willen	blijven	hangen	om	van	hun	koffie	
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te	genieten.	Elk	detail	is	goed	doordacht:	de	muziek,	de	
comfortabele	stoelen	en	de	schemerige	verlichting.	Met	
hun	overdreven	grote	koffies	en	de	meest	uiteenlopende	
toppings	wist	Starbucks	hun	producten	op	een	typische	
manier	op	de	markt	te	brengen.	Bij	de	belevingseconomie	
ligt	de	nadruk	niet	op	hoe	 je	het	communiceert,	maar	
de	 beleving	 die	het	 product	 of	 dienst	 te	weeg	 brengt.	
Daarom	 zijn	 deze	 producten	 de	 perfecte	 voorbeelden	
geworden	van	de	belevingseconomie.

Afbeelding	2:	Advertentie	van	Starbucks

De kleurrijke sokken van HappySocks
Een	ander	voorbeeld	van	de	belevingseconomie	 is	het	
merk	 HappySocks.	 HappySocks	 positioneert	 zich	 op	
de	markt	door	te	stellen	dat:	“Wij	verkopen	sokken	van	
hoge	 kwaliteit	 gecombineerd	 met	 unieke	 designs	 en	
vakmanschap.”	 Het	 zijn	 volgens	 HappySocks	 werelds	
meest	 comfortabele	 en	 kleurrijke	 sokken	 om	 blijheid	
mee	 te	 verspreiden.	 De	 geassocieerde	 beleving	 die	
HappySocks	voor	hun	klanten	probeert	te	creëren	is	een	
ervaring van vreugde. 

Afbeelding	3:	Advertentie	HappySocks



Betekeniseconomie

De	 tweede	 economie	waarover	we	 het	 gaan	 hebben	 is	 de	 betekeniseconomie.	
De	betekeniseconomie	is	ontstaan	uit	een	maatschappelijke	ontwikkeling	waarbij	de	
menselijke	behoefte	 is	verschoven	naar	betekenisvol	handelen.	Voorheen	ging	hier	
niet	de	voorkeur	naar	uit,	omdat	goedkoop,	beleving	of	status	belangrijker	was	voor	
de	consumenten.	Nu	willen	consumenten	steeds	vaker	een	product	dat	goed	is	voor	
ons	als	persoon	en	dat	goed	is	voor	het	grote	geheel.	Kortom:	de	betekeniseconomie	
wil	alles	beter	voor	de	maatschappij	en	beter	voor	de	mens.

How Many Animals
Het	 lijkt	wel	 alsof	 alle	 bedrijven	 en	 organisaties	 iets	 goeds	 voor	 de	 maatschappij	
willen	doen	en	daarover	erg	graag	vertellen	 in	hun	externe	communicatie.	Zo	ook	
kwam	het	reclamebureau	genaamd	Brandbase	in	actie	toen	ze	hoorden	dat	de	laatste	
mannelijke	Noordelijke	Witte	Neushoorn	was	gestorven.	Vanuit	die	gedachte	hebben	
ze	het	merk	How	Many	Animals	 opgericht.	How	Many	Animals	verkoopt	 net	 zoals	
HappySocks	sokken,	maar	dan	net	iets	anders.	50%	van	de	opbrengst	wordt	namelijk	
gedoneerd	 aan	 goede	doelen	die	 zich	 inzetten	voor	het	 beschermen	van	de	meest	
bedreigde	diersoorten.	How	Many	Animals	geeft	consumenten	antwoord	op	de	vraag:	
“How	many	 tigers,	 elephants,	 rhinos	 remain	 in	 this	world?”	 Daarnaast	 geeft	 How	
Many	Animals	de	consumenten	direct	de	kans	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	aantallen	
groeien.	Voor	iedere	bedreigde	diersoort	is	er	een	uniek	sokkenpatroon	ontworpen.	
Dit	sokkenmerk	positioneert	zich	op	de	markt	door	te	stellen	dat	ze	betekenis	geven	
aan	hun	sokken	en	dus	alles	beter	voor	de	maatschappij	en	de	mens	willen.

3.

Afbeelding	4:	Beeld	van	How	Many	Animals

We stevenen af op een 
maatschappelijk-economische 
situatie waarin een groot deel 

van de bevolking vraagt om 
no-nonsense producten die op 

een no-nonsense manier 
worden verkocht.

“

Vincent Alblas



2. WAT IS DE NO-NONSENSE ECONOMIE?
Omschrijving economie

Vincent	 Alblas	 voorspelt	 een	 paradigmawisseling,	
waarbij	 de	 betekeniseconomie	 overgaat	 in	 de	 no-
nonsense	economie.	Hierdoor	gaat	de	gebruikelijke	en	
geaccepteerde	manier	van	doen	en	denken	veranderen.	
Vincent	Alblas	is	een	Nederlandse	Belg	met	een	passie	
voor	taal	en	een	fascinatie	voor	marketing.	Hij	werkt	als	
contentmarketeer	voor	Motionmill	 en	 naast	 zijn	werk	
theoretiseert	 hij	 over	 de	 zin	 en	 onzin	 van	marketing.	
In	zijn	artikel	zegt	hij:	“Vrijwel	iedere	maatschappelijk-
economische	 ontwikkeling	 is	 een	 tegenreactie	 op	
de	 vorige	 toestand.	 De	 betekeniseconomie	 is	 een	
situatie waarin ondernemers en consumenten 
hun	 maatschappelijke	 verantwoordelijkheid	 en	
betrokkenheid	 tot	 in	 het	 extreme	 benadrukken.	
Daarom	 is	 het	 te	 verwachten	 dat	 daarop	 een	 situatie	
volgt	waarin	het	tegenovergestelde	het	geval	is.”

Klopt	 het	 dat	 iedere	 maatschappelijk-economische	
ontwikkeling	een	tegenreactie	is	op	de	vorige	toestand?	
Voor	mij	klinkt	dit	allemaal	erg	logisch.	Vincent	Alblas	
onderbouwt	wellicht	niet	feitelijk	zijn	standpunt,	maar	
in	de	toekomst	zie	ik	deze	beweging	wel	ontstaan.	

Vincent	Alblas	 schrijft:	 “Ik	observeer	mensen.	 In	mijn	
werk-	en	privéomgevingen	hoor	ik	steeds	meer	spot	als	
iemand	opschept	met	zijn	veganisme	of	zijn	elektrische	
Toyota	Prius.	Mensen	krijgen	MVO-moeheid	(MVO	staat	
voor	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen).	 Of	
misschien	hebben	ze	niet	zozeer	MVO-moeheid,	maar	
zijn	ze	het	simpelweg	beu	om	constant	geconfronteerd	
te worden met de semi-heilige MVO-zieltjes van 
bedrijven	 en	 medemensen.	 (Semi-heilig	 omdat	 een	
veganist nog steeds vervuilende vliegreizen maakt, 
en	omdat	de	biologische	bakker	niet	per	definitie	zijn	
personeel	goed	betaalt	of	zijn	afval	scheidt.)” 4.

Volgens	Vincent	Alblas	worden	mensen	argwanend.	 Je	
kan	je	hierdoor	afvragen:	“Hebben	mensen	nu	behoefte	
aan	 transparantie,	 eerlijkheid	 en	 authenticiteit?”	 Of	
is	 de	 no-nonsense	 economie	 slechts	 de	 oppervlakte	
van	 een	 dieperliggend	 probleem?	 Kunnen	 bedrijven	
en	organisaties	nog	wél	maatschappelijk	verantwoord	
zijn	 zonder	 mensen	 argwanend	 te	 maken?	 En	 hoe	
kunnen	 organisaties	 deze	 maatschappelijke	
verantwoording afleggen, zonder dat de mensen dit 
zien	als	gebakken	lucht?

Niet	 alleen	 zijn	 observatie	 van	 mensen	 vormt	 de	
basis	 van	 Vincent	 Alblas	 zijn	 constatering,	 ook	 heeft	
hij	 deze	 verandering	 in	 de	 economie	 gebaseerd	 op	
zijn	 observatie	 naar	 nieuwe	 producten,	 zoals	 de	
limonadefabrikant	Exota.	 Ik	ben	het	eens	met	Vincent	
Alblas,	omdat	zijn	observaties	overeenkomen	met	wat	ik	
in	mijn	eigen	omgeving	zie	gebeuren.	Daarnaast	denk	ik	
dat	de	theorie	een	gesimplificeerde	weergave	is	van	een	
veel	complexere	sociale	dimensie.

Limonadefabrikant Exota: nostalgie met échte suiker
Een organisatie die de no-nonsense economie door 
heeft	 en	 perfect	 toepast	 is	 de	 limonadefabrikant	
Exota.	 Zij	 nemen	 het	 hele	 MVO-principe	 ronduit	 op	
de	hak.	 ‘Met	echte	suiker!’	 staat	 in	grote	letters	op	de	
verpakking.	De	uitleg	die	Exota	zelf	geeft	over	de	‘echte	
suikers’	gaat	als	volgt:	

“Vier jaar geleden zijn we begonnen Exota nieuw 
leven in te blazen. Wist je bijvoorbeeld dat onze 
producten nu 100% natuurlijk zijn? Daarnaast 
maken we nog steeds gebruik van échte suikers. In 
onze Exota limonades maken we uitsluitend gebruik 
van echte bietensuiker.”

In	2015	hebben	een	aantal	ondernemers	het	merk	weer	
nieuw	 leven	 ingeblazen	 en	 is	 de	 limonade	 opnieuw	
verkrijgbaar.	 Deze	 Exota	 limonade	 stamt	 uit	 de	 jaren	
30	 en	 tot	 de	 jaren	 70	was	 deze	 limonade	marktleider	
op	de	Nederlandse	 frisdrankenmarkt.	Vroeger	 leefden	
we	niet	zo	 ‘bewust’	gezond	zoals	nu	van	ons	verwacht	
wordt.	We	wisten	 in	de	 jaren	30	bijvoorbeeld	nog	niet	
hoe	 schadelijk	 sigaretten	 zijn	 voor	 onze	 gezondheid.	
Exota	kiest	ervoor	om	terug	te	grijpen	naar	de	jaren	30.	
In	die	jaren	adverteerden	men	op	een	hele	andere	wijze,	
zonder	al	te	veel	poespas.	Echte	deugdelijke	producten	
werden	marktleiders	en	vanuit	dit	uitgangspunt	zijn	de	
ondernemers	 van	 Exota	 in	 2015	 gestart	met	het	merk	
weer	nieuw	leven	in	te	blazen.

Afbeelding	5:	Exota	“Met	echte	suiker!”



3. WELKE KANSEN EN BEDREIGINGEN 
BRENGT DE NO-NONSENSE ECONOMIE?

Waar liggen de kansen?

De	no-nonsense	economie	brengt	zowel	kansen	als	bedreigingen	met	zich	mee.	
Laten	we	allereerst	kijken	naar	de	kansen.

Karaktervol positioneren
De	no-nonsense	economie	gaat	over	transparantie,	eerlijkheid	en	authenticiteit.	
Het	is	belangrijk	dat	je	vanuit	deze	waarden	gaat	kijken	naar	je	bedrijf/	organisatie.	
Zijn	we	authentiek?	Communiceren	we	eerlijk	en	transparant?	Om	hierachter	te	
kunnen	komen	moet	je	teruggaan	naar	de	kern	van	het	bedrijf	of	de	organisatie.	
Het	mooie	hiervan	is	dat	we	weer	vanuit	het	hart	mogen	gaan	spreken.	Het	semi-
heilige	karakter	van	het	bedrijf	vervaagt	en	echte	karaktervolle	en	transparante	
bedrijven	 ontpoppen	 zich.	 Hoe	 we	 hiermee	 aan	 de	 slag	 kunnen	 gaan	 wordt	
verderop	uitgelegd.

5.

Wat zijn bedreigingen?

Natuurlijk	zit	er	ook	een	keerzijde	aan	de	no-nonsense	economie.	De	bedreigingen	
worden	hieronder	in	kaart	gebracht.

Emotioneel versus rationeel
Vanuit de no-nonsense economie zou je kunnen concluderen dat rationele 
bewijslast	 beter	werkt	 dan	 gebakken	 lucht.	Uiteraard	 zit	 er	 een	verschil	 tussen	
gebakken	lucht	en	emotionele	associaties.	Uit	onderzoek	 (ComBron,	2016)	blijkt	
dat	mensen	zo’n	96%	van	zijn	of	haar	beslissingen	op	emotioneel	niveau	maakt.	
Hieruit	kunnen	we	concluderen	dat	emotionele	associaties	succesvoller	zijn	dan	
rationele	bewijslast.	Het	is	de	uitdaging	voor	de	communicatieprofessionals	om	de	
brug	tussen	rationele	bewijslast	en	emotionele	associaties	te	slaan.	Dit	betekent	
dat	 je	zowel	USP’s	als	ESP’s	aan	 je	product/	dienst	moet	verbinden.	We	zouden	
deze	bedreiging	ook	als	uitdaging	of	kans	kunnen	zien.

De	no-nonsense	economie	hanteert	een	rechttoe-rechtaan	benadering,	waarbij	je	geen	gebruik	maakt	van	overbodige	opsmuk.	Hierdoor	kom	je	direct	ter	zake	en	ben	je	
praktisch	en	bondig.

Aan de slag!



Aan de slag met de no-nonsense economie

We	hebben	veel	gelezen	over	de	no-nonsense	economie.	Er	is	een	voorbeeld	gegeven	van	hoe	het	in	de	praktijk	toegepast	kan	worden	en	er	zijn	kansen	en	bedreigingen	
weerlegt.	Nu	is	het	tijd	om	aan	de	slag	te	gaan!	Met	onderstaande	tips	zet	jij	de	eerste	stappen	om	jouw	bedrijf/	organisatie	no-nonsense	proof	te	maken.

6.

Stap 1: Terug naar de kern
Wanneer	je	de	no-nonsense	economie	toe	gaat	passen	in	jouw	
bedrijf/	organisatie,	moet	je	allereerst	teruggaan	naar	de	kern.	
Waarom	bestaat	het	bedrijf	of	de	organisatie?	En	wat	is	de	missie	
en	visie?	De	no-nonsense	economie	gaat	over	transparantie	en	

Stap 1

eerlijkheid,	ook	wel	authenticiteit.	Houdt	deze	begrippen	in	je	achterhoofd	wanneer	
je	gaat	starten	met	het	blootleggen	van	de	kern.	Daarnaast	kun	je	jezelf	de	volgende	
vragen	stellen:	
-	Wat	is	de	kern	van	ons	bedrijf/	onze	organisatie?
-	Wordt	de	kern	van	ons	bedrijf/	onze	organisatie	eerlijk	gecommuniceerd?
Wanneer	 beide	 antwoorden	 op	 deze	 vragen	 helder	 zijn,	 kun	 je	 door	 naar	 de	
volgende	stap.

Stap 2
Stap 2: Draagvlak creëren 
De	volgende	stap	voor	jou	is	om	te	kijken	hoe	je	meer	draagvlak	
kan creëren. Door de missie en visie te formuleren zet je al een 
stap	in	de	goede	richting.	Uiteindelijk	is	het	essentieel	dat	de	
kern	wordt	vertaald	naar	een	boodschap.	Met	deze	boodschap	

kun	je	naar	de	buitenwereld	communiceren.	Vergeet	niet	de	no-nonsense	benadering	
toe	 te	 voegen	 aan	 de	 boodschap.	Hoe	 deze	 benadering	 precies	werkt	wordt	 in	 de	
volgende	stap	omschreven.

Stap 3: Elimineer de nietszeggende voorzetsels en vermijd 
containerbegrippen
Overbodige	 marketingpoespas	 kunnen	 we	 vaak	 herkennen	
aan	 nietszeggende	 voorzetsels.	 De	 laatste	 tijd	 zijn	 deze	
voorzetsels met name milieu georiënteerd. Woorden zoals; 

Stap 3

groenste,	 duurzaamste,	 gezondste,	 bewuste,	 biologische	 etc.	 worden	 hiervoor	
vaak	 gebruikt.	 Niet	 alleen	 voorzetsels	 zijn	 het	 probleem,	 ook	 containerbegrippen	
maken	de	tekst	minder	praktisch.	Dit	is	antie-no-nonsense	en	daarom	de	tip	om	ook	
containerbegrippen	–	die	geen	duidelijke	waarden	hebben	–	te	vermijden.	Als	jij	
al	niet	weet	wat	 je	precies	met	dit	holle	begrip	bedoelt,	hoe	moeten	de	ontvangers	
van	deze	boodschap	hierop	reageren.	Ga	kijken	naar	de	boodschap	die	jij	voor	jouw	
bedrijf	 of	 organisatie	 wil	 gaan	 produceren	 en	 schrap	 de	 overbodige	 voorzetsels,	
vermijd	containerbegrippen	of	herformuleer	nogmaals.	

Stap 4
Stap 4: Bekijk hoe de rechttoe-rechtaan benadering voor jou 
kan werken
De no-nonsense economie vraagt om maatwerk en deze 
reflectie	moet	 jij	 voor	 jou	 bedrijf	 of	 organisatie	 vertalen.	
We	 hebben	 veel	 informatiegegeven	 over	 de	 no-nonsense	

economie	en	ook	een	praktijkvoorbeeld	ter	sprake	gesteld.	Helaas	kan	dit	artikel	niet	
specifiek	voor	jou	bedrijf	of	merk	vertellen	wat	je	precies	moet	doen.	Dit	komt	omdat	
iedere	situatie	anders	is	en	je	hierbij	in	moet	spelen	op	de	kansen	en	bedreigingen.	In	
de	laatste	stap	ga	jij	als	professional	kijken	naar	hoe	deze	praktische	benadering	kan	
werken	voor	jouw	bedrijf	of	organisatie.	

Onthoud:
Communiceer als een eerlijk mens, 

niet als een semi-heilig bedrijf. 
Dát is waar het op neer gaat komen 

in de no-nonsense economie.
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