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Van een eerlijke markt

wordt iedereen beter

Het is een fantastische wereld aan mogelijkheden die voor ons open ligt. Door technologie is vrijwel alles direct beschikbaar: 

producten, diensten, adviezen, meningen, handleidingen, tutorials, reviews, wat je maar wilt…

De markt werkt dus razendsnel. Maar niet altijd eerlijk: wat kun je nu écht vertrouwen, wat is nu écht waar, met wie heb je nu écht te 

maken? Klanten nemen het grootste deel van hun beslissingen op basis van vertrouwen. En pas achteraf wordt duidelijk of dat 

terecht was.

Om die reden begeven we ons als Consumentenbond midden in de markt, midden in het spel. Daar zien we alles wat er gebeurt. Als 

deelnemer, want we zijn in het dagelijks leven zelf ook klant. Maar vooral ook als professional; bevlogen en ervaren - al sinds 1953 -

om oneerlijk gedrag te doorzien, te corrigeren en liefst te voorkomen.

Natuurlijk zijn bedrijven niet per definitie slecht - en klanten niet per definitie onwetend of onschuldig. Maar er is een onafhankelijke 

partij nodig die oplet of iedereen zich netjes gedraagt.

In de digitale dynamiek is die rol belangrijker dan ooit. We stemmen ons werk volledig op ‘de nieuwe realiteit’ af. Als klanten iets 

willen kopen of willen weten, zullen we onze waarde tonen op precies het goede moment en precies de goede manier. Zodat 

moeilijke keuzes makkelijk worden, voor klanten jong en oud. Of dat nu is via de mobiel in een paar seconden, of via een uitgebreid 

artikel; de klant hoeft de Consumentenbond niet op te zoeken; wij zoeken de klant op.

Onze drijfveer is het werk altijd beter en slimmer te doen; in vergelijking met andere beschikbare informatiebronnen, maar ook 

vooruitkijkend naar morgen. Want ontwikkelingen gaan door; het is nooit klaar. Het kan elke dag beter en slimmer.

Voortdurend, en vol energie, zullen we bedrijven en overheden scherp houden en klanten ondersteunen.

Want van een eerlijke markt, wordt iedereen beter.

Het verhaal van de Consumentenbond



Grip op je 
gezondheid



Positionering Gemakkelijk en bewust kiezen voor een gezonde levensstijl.

Inhoudelijk domein Alles over gezond leven en gezond blijven, vanuit voeding, 

bewegen en zelfzorg.

Beter en slimmer Eén onafhankelijke bron van informatie voor je persoonlijke 

bewuste keuzes in een gezonde levensstijl.

Geplande middelen - Informatie (voedingstests, reviews, expert opinions)

- Predikaat Gezondste keuze

- Tools/Keuzehulp

- Gezondheidscommunity

- Betaalde content

Grip op je gezondheid– strategische bouwstenen
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Het verhaal

Grip op 
je gezondheid

Gezond van lichaam, gezond van geest. Dat is het ideaal dat we 

eigenlijk allemaal voor ogen hebben. Maar dat ideaal komt niet 

zomaar aanwaaien. Een druk leven, verplichtingen, stress,

ongezonde verleidingen; het vraagt stuurmanskunst om er een 

gezonde levensstijl op na te houden.

Daarom zijn wij er voor je, als een partner die altijd de juiste, actuele 

informatie voor je heeft. Over voeding, want gezondheid gaat via de 

maag. Maar ook over bewegen en zelfzorg. We brengen je informatie 

op maat, volgens je eigen voorkeuren; interessant, zinvol en 

onafhankelijk, dus betrouwbaar. Zodat je gemakkelijk de juiste keuzes 

kan maken.

Met de hulp van de Consumentenbond hoef je bijna niet meer na te 

denken over de vraag hoe je gezond wilt leven; je hoeft het alleen nog 

maar te doen.



Energieslim
wonen



Positionering Verantwoorde beslissingen nemen over een 

duurzaam huishouden. Zonder zorgen.

Inhoudelijk domein Alles over hoe je duurzamer kunt wonen.

Beter en slimmer We bieden alles wat je nodig hebt, van advies tot en met 

realisatie. Op maat, gemakkelijk en betrouwbaar.

Geplande middelen - Online advies en informatie

- Persoonlijk maatwerkadvies: 

- wat te doen en waar te beginnen

- hoe te betalen; financieringsmogelijkheden

- Implementatie/uitvoering

- Financiering regelen

Energieslim wonen – strategische bouwstenen
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Het verhaal

Energieslim 
wonen

Het besef is goed doorgedrongen dat we moeten overschakelen op 

duurzame energie. Iedereen: bedrijven, personen, jij, ik. Maar op 

welke manier, met welk tempo en hoe betalen we dat? De ingrepen 

die we in ons huis moeten doen, zijn vaak ingrijpend en kostbaar. 

Daarom wil je zeker weten dat alles betaalbaar, betrouwbaar en 

toekomstbestendig is. 

Er leven vele vragen over duurzame energie, bij iedereen. En er zijn 

net zoveel adviseurs en leveranciers die allemaal hun eigen antwoord 

hebben. Het gevolg is dat je niet weet wat te doen en het misschien 

maar laat rusten. Daarmee doe je op termijn niet alleen het klimaat

tekort, maar ook jezelf. Want niet-duurzaam wonen zal steeds duurder 

worden.

Daarom helpen we je in de hele duurzaamheidsreis, op het tempo en 

op de manier waarop jij dat wilt; met gerichte informatie, met 

persoonlijk maatwerkadvies en zelfs met de hele financiering en 

uitvoering. De Consumentenbond helpt je om met een gerust hart en 

een gerust geweten stappen in duurzaamheid te zetten.



Waar voor 
je geld



Positionering Gemakkelijk het juiste product kiezen.

Inhoudelijk domein Alle koopbeslissingen waar je beter over na kan denken.

Beter en slimmer Alleen jouw belang telt. Daarom zijn we eerlijk en objectief 

en minstens zo gemakkelijk als andere informatiebronnen.

Geplande middelen - Productbeoordeling op basis van producttests, consumenten 

reviews, expert opinions.

- Productvergelijker met productspecificaties, productprijzen 

en productbeoordelingen.

- Productaankoop door middel van webwinkeldoorkliks naar 

relevante/passende aanbieders.

- Koopadvies op basis van jouw wensen/situatie met behulp 

van productvergelijker (zelf filteren), keuzehulp (tool ondersteund 

filteren) en chat/chatbot (vraag/antwoord filteren).

- Gebruikstips om het beste uit het product te halen.

- Haal je recht als het toch onverhoopt tegen zit… met informatie 

over consumentenrecht, klachtenplatform en juridisch advies.

- Algemene productinformatie, om je te oriënteren op een product.

Waar voor je geld – strategische bouwstenen
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Het verhaal

Waar voor 
je geld

Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Meer dan genoeg. En we 

zijn gewend om snel te kunnen bestellen en snel in huis te hebben. Of 

het nu om een soundbar voor onder je tv gaat of een afwasmachine; 

in een paar simpele digitale stappen schakel je door van rondkijken, 

naar bestellen, naar betalen.

Gemak dient de mens, zeker ook in de digitale wereld. Maar naast 

gemak zoeken we ook naar zekerheid. En daar kom je pas achter ná 

de aankoop: als blijkt dat je een product hebt gekocht dat echt doet 

wat je verwachtte en echt de kwaliteit biedt die het beloofde.

Wij bieden de consument beide: gemak en zekerheid. Het gemak in 

kiezen en kopen, en de zekerheid van het gebruik op de langere 

termijn. Die combinatie maakt ons onderscheidend.

Je vindt bij ons handige content, tools en advies waarmee je 

gemakkelijk een keuze maakt. Een keuze waarmee je later ook nog 

tevreden bent. De juiste keuze; dat is wat we je bieden.



Grip op je 
geldzaken



Positionering Gemakkelijk grip op je geldzaken.

Inhoudelijk domein Alle belangrijke elementen van je persoonlijke financiën, nu

en in de toekomst, om doelen te bereiken.

Beter en slimmer We helpen je je doelen te realiseren. We bieden de tools &

informatie die je nodig hebt: integer, handig en persoonlijk.

Geplande middelen - Verzekeringsvergelijkers

- Geldgids

- Collectieven

- Informatie / publicaties

- Betaald advies

- Gratis advies

Grip op je geldzaken – strategische bouwstenen
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Het verhaal

Grip op je 
geldzaken

Geldzaken zijn belangrijk voor iedereen. Want vrijwel alles kost geld 

en bijna niets is goedkoop. Bovendien hebben we in ons persoonlijk 

leven met veel verschillende financiële zaken te maken, variërend van 

woonlasten, persoonlijke uitgaven, vervoer, verzekeringen, 

pensioenen tot en met belastingen.

Er zijn maar weinig mensen die zich thuisvoelen bij alle financiële 

onderwerpen en er zijn er nog minder die het echt leuk vinden om er 

mee bezig te zijn. 

Natuurlijk is over alles informatie en advies te krijgen, maar bij 

verschillende bronnen met vaak verschillende belangen. Dat maakt 

het onoverzichtelijk, ingewikkeld - en nog minder leuk. Het gevaar is 

dat je het niet goed regelt of misschien zelfs laat liggen. En daarvoor 

betaal je uiteindelijk zelf de rekening.

De Consumentenbond helpt je goede beslissingen te nemen, zodat 

elk onderdeel van je geldzaken klopt. Maar we helpen je ook het 

overzicht te houden, zodat je grip hebt op je totale financiën; nu en in 

de toekomst. Dit om je doelen te kunnen bereiken.

Dit doen we door heldere en  betrouwbare informatie en oplossingen 

te geven, je te ontlasten bij aankoopkeuzes en je te helpen bij 

financiële problemen.



Slim en veilig 
digitaal



Positionering Gemakkelijk digitale mogelijkheden gebruiken (en nog

veilig ook).

Inhoudelijk domein Alles over de gemakken en risico’s van de digitale wereld.

Beter en slimmer De handigste manier om veilig alle digitale gemakken te

benutten.

Geplande middelen - Informatie / kennis

- Hulp bieden / bontzorgen

- Hét platform voor smart home ontwikkelen

Slim en veilig digitaal– strategische bouwstenen
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Het verhaal

Slim en veilig 

digitaal

We zijn allemaal continu online. Via de laptop, de smartphone en 

straks ook via je slimme speaker en zelfs je koelkast. Veel bedrijven 

helpen je om de nieuwe mogelijkheden te benutten en plezier te 

hebben van het leven online. Vaak nog gratis ook. 

Digitaal gaat alles sneller. Dat geldt ook voor beloftes die worden 

gemaakt, voor het ‘Ik ga akkoord’ met leveringsvoorwaarden die 

niemand leest en voor de nieuwe populaire app die je kinderen blijken 

te gebruiken op hun mobiel (en waarvan je nog nooit had gehoord..). 

Hoe zorg je dat je het digitale tempo bijhoudt? Hoe overzie je wat je 

kinderen online doen; dat bedrijven wel het beste met je voor hebben; 

dat hun diensten en producten veilig zijn - en blijven - tegen 

datamisbruik of hackers?

Je kunt dat onmogelijk allemaal in je eentje nagaan. Daarom zoekt de 

Consumentenbond uit wat veilig en eerlijk is, en komen voor je op als 

dat niet zo is. We bekijken welke diensten echt handig zijn en hoe ze 

werken. En we helpen je als je er zelf niet uit komt of gewoon even 

advies nodig hebt. Zodat je zonder moeite en zonder twijfels kunt 

genieten van de mogelijkheden die de techniek te bieden heeft.



consumentenbond.nl

Heb je gekregen wat je 
nodig hebt?


