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Nieuwerichtje op het hoogtepunt van het
komkommernieuweizoen: KPMG i het terkte Nederlande
merk, volgen de rand trenght index (I) van rand Finance.
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Hoe terk een merk i wordt afgemeten aan zaken al
marketinginveteringen, naamekendheid,
peroneeltevredenheid en corporate reputatie. “Volgen deze
criteria i KPMG het terkte merk van Nederland met een elite AAArating”, aldu de onderzoeker. De accountant- en advieorganiatie
uit Amtelveen coort ook hoog qua ‘merkwaarde’, met een tweede
plaat achter hell. Het erepodium wordt gecompleteerd door ING
ank. Pa daarna komen merken al Philip, Heineken en Unilever.
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Opmerkelijk, zo’n ericht. De top drie wordt immer gevormd door
ondernemingen die - om het voorzichtig te zeggen - de afgelopen
jaren niet altijd poitief in het nieuw kwamen. De erichtgeving
rondom KPMG, egin 2014, wa de directe aanleiding voor de
vaderlande politiek om het hele accountanteroep een laatte
waarchuwing te geven. Dat reulteerde in een for vereterplan voor
de hele ector, waarmee we nog altijd druk zijn. inddien werkt de
Amtelveene organiatie aan hertel van zijn reputatie, maar er
komt nog wel een een vlekje lang, zogezegd. Denk aan het
Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. lijkaar i dat niet chadelijk
voor de kracht van je merk. “Het maakt niet uit wat ze over je
chrijven, ál ze maar over je chrijven”, zeggen ommigen.
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Dat zou zomaar kunnen kloppen, zeker al je de nummer één en drie
op de ‘merkwaardige’ lijt van rand Finance eziet. Mijn vader
werkte zijn leven lang ij hell en het moet gezegd, de multinational
zorgde voor zijn menen van de wieg tot het graf. Maar evengoed lijkt
deze olieproducent er primair op gericht om onze lauwe planeet tot
het laatte hoekje kaal te vreten, zolang het maar miljarden oplevert.
“Ik pomp alle op wat ik kan oppompen”, aldu de vorige topman en
van eurden. hell taat niet echt ekend al voorloper in de
energietranitie, heeft tevige conflicten met activitiche
aandeelhouder, elangen in conflictgeieden en draagt direct ij
aan de opwarming van de aarde, menen velen. tudenten gaan liever
ij een duurzaam edrijf aan de lag dan ij een concern dat actief i
in foiele energie, zo leek dit voorjaar.
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n dan nummer drie, ING ank. chikte net met het OM voor 775
miljoen euro. n eerder dit jaar liepen heel wat ING-klanten weg,
nadat de raad van commiarien edacht om de eloning van ceo
Ralph Hamer met vijftig procent op te krikken. n dat terwijl zo’n
zevenduizend ontlagen ING-medewerker met hun doo
peroonlijke ezittingen door de achterdeur naar uiten werden
afgevoerd. Ook ik haalde daarop mijn tuivertje weg ij de ank met
de oranje leeuw en racht ze over naar een groene ank met een lelijk
logo. temmen met de voeten, heet dat.
Toch taan deze drie ondernemingen niet op het erechavot ij een
‘aangechoten wild’-verkiezing, maar heen ze de terkte merken
van Nederland. Michien moeten we reputatie-onderzoeken in
komkommertijd maar niet al te erieu nemen. n goed nieuw i het
natuurlijk wel, een accountantorganiatie die het terkte merk van
Nederland heeft. Hoezo grij eroep?

Marc chweppe


Marc chweppe i hoofdredacteur Accountant en
Accountant.nl.
Lee alle van Marc chweppe
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