
PR Stunt is hip en trendy 
trends van ‘buiten’ naar binnen 
 

Uit onderzoek en een interview met de directeuren van PR Stunt ben ik tot interessante 

bevindingen gekomen. Mijn bevindingen geven antwoord op vragen zoals welke trends van 

invloed zijn op het bedrijf en wat voor strategie zij hanteert. Ik ga aan de slag als trendwatcher 

die ontwikkelingen van ‘buiten’ naar binnen haalt. Hierdoor ontwikkel ik een visie die onderdeel 

is van de strategie van PR Stunt. Het innovatiebeleid wordt daarmee ‘gevoed’ en vervolgens maak 

ik zelf de vertaling in de vorm van nieuwe business of andere vormen van vernieuwing op het 

gebied van product- of organisatieniveau.  

 

Van traditionele PR naar PR 2.0 
Wat maakt PR Stunt uniek? Dat vroeg ik mij als eerste af. “PR Stunt is het eerste full service bureau in Nederland 

dat zich specialiseert in het bedenken, ontwikkelen en volledig organiseren van PR-stunts, guerrillastunts en HR-stunts.” 

Aldus Marieke Fukken, sinds de oprichting werkzaam als directeur bij PR Stunt.  

 

PR Stunt speelt in op de sociale trends in onze samenleving. Met PR-stunts, guerrillastunts en HR-stunts 

beïnvloedt zij het gedrag en de levensstijl van de consument. Gericht op kennis, houding (attitude) en 

gedrag. Via public relations kan PR Stunt het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar 

publieksgroepen bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trend 1: Social media niet meer weg te denken 
Social media is geen hype meer. Het is een standaard onderdeel geworden van de marketingmix. 

‘Twitteren” en “Facebooken” zijn woorden die geïntegreerd zijn in ons vocabulaire. Het is net zo normaal 

geworden als sms-en of e-mailen. PR Stunt maakt gebruik van Facebook èn Twitter om de dialoog met de 

consument aan te gaan. Er wordt dagelijks #glimlachmateriaal gepost.  

“Er gaat geen dag voorbij dat dit niet gebeurt, want een pagina zonder updates bloedt dood.” 

Marieke Fukken. In tegenstelling tot concurrenten, die geen gebruik maken van 

Facebook, biedt social media de kans om PR Stunt relevanter te maken dan haar 

concurrenten. Aangezien social media een vast onderdeel is geworden van de 

marketingmix, is het raadzaam om de social media pagina’s up to date te houden 

door een eigen reporter.  

Om strategisch klantcontact op te bouwen is het voor PR Stunt essentieel om 

actief te zijn op sociale netwerken. Zo kan een klantencontact worden opgebouwd, ontstaat er meer 

interactie en kan PR Stunt de dialoog met haar klanten nog beter aangaan.  

 

Trend 2: Branded content wordt belangrijker 

Internet was het wereld wijde web, totdat de komst van Apps de wereld veroverde. Het web wordt 

verleden tijd, want we zijn steeds vaker online vanuit een App. Branded content wordt daarmee ook 

steeds belangrijker. Door meer kennis van formats, mobiel, augmented reality en HTML 5 op te doen kan 

PR Stunt de interactie met de consument vergroten door hun persoonlijke te benaderen. Het 

ondernemingsniveau wordt hierdoor vergroot.  

 

Trend 3: @ work anyplace, anytime, anywhere 
Een trend die mij ook opgevallen is, als stagiaire, is dat er bij PR Stunt urban nomads werken. Dat zijn 

mensen die niet meer op kantoor van 9 tot 5 werken. Als mijn collega’s niet op afspraak zijn dan kan het 

zijn dat zij (net)werken in de CoffeeCompany. Wanneer PR Stunt werk uitbesteedt, dan komt dit te liggen 

bij andere partners in het netwerk of bij hun zusterbureau Het PR Bureau of Buro Benk.  

Op deze manier heeft PR Stunt interessante crossmediale cases ontwikkeld als bijvoorbeeld ‘Stationsplein 

Roosendaal’. Een ludieke actie met een website als ondersteuning. De intensieve samenwerking en de 

kennisdeling zorgt ervoor dat PR Stunt uniek blijft door de ervaring en netwerk van een reclamebureau en 

een PR-bureau. 

 

Trend 4: Aantal freelancers neemt toe 
Na de recessie in 2010 bestaat er een onzekere markt. Toch neemt het aantal freelancers toe. “Voor sommige 

stunts heb je verschillende freelancers nodig. Dit kunnen bijvoorbeeld (pers)fotografen, journalisten en filmmakers of 

copywriters zijn” Marieke Fukken. PR Stunt maakt gebruik van freelancers als copywriters of 

projectmanagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trend 5: Eco-logisch 

Consumenten vinden duurzaamheid, milieubewustzijn en het 

groenbeleid belangrijk. Een paar jaar geleden waren dit nog vage 

begrippen, inmiddels worden de begrippen cool gevonden. De 

kansen liggen voor PR Stunt in het ontwikkelen van gerelateerde 

eco stunts. PR Stunt heeft al eerder aan guerrilla gardening 

gedaan. Deze stunt genereerde veel free publicity en is daarmee 

succesvol. Resultaten: 

• Verschillende kwalitatieve interviews op regionale 

radiostations 

• Bloemenzee stunt op regionale televisie (RTV Utrecht) 

• Verschillende (25) publicaties in nationale en regionale 

geschreven pers 

• 62 publicatie online media 

 

 

Trend 6: Beelden zeggen meer dan woorden 

“We all live in a (manipulating) Media Society. We are surrounded 

by images and pictures that seduce us to listen to them, even identify 

with them. There is an overdose of them. We love them, sometimes 

we hate them. Often we realize we cannot trust them. That is what it 

means to live in a (manipulating) Media Society.”  

(Bron: scienceofthetime.com) 

 

Door de overvloed van reclame uitingen geloven 

consumenten reclame niet langer. Maar doordat PR Stunt 

de focus legt op redactionele communicatie, wordt de 

geloofwaardigheid vergroot. Beelden komen alleen in het nieuws als ze nieuwswaardig zijn en worden 

daardoor als vertrouwelijk gezien. Beelden zeggen meer dan 1000 woorden en daarom is dit ook het 

belangrijke aspect voor de business van PR Stunt. Het blijft een uitdaging om het beeld van de stunt zo 

goed mogelijk te weergeven. Een stunt is namelijk hét beeld dat vastgelegd wordt. De beelden en 

persberichten worden dan verstuurd naar alle relevante media. “Wanneer de persfoto ontbreekt, is de kans groot 

dat het artikel niet geplaatst wordt.” Marieke Fukken.  

 

PR Stunt is het eerste fullservice bureau in Nederland. Dat maakt PR Stunt uniek. De toekomst van PR 

Stunt ziet er goed uit. Zij zullen niet de enigste fullservice bureau blijven. Daarom speelt het bedrijf nu al 

in op de kansen in de markt. Trends worden in de gaten gehouden en daar wordt op ingespeeld. De 

traditionele manier van reclame maken sluit PR Stunt uit. Consumenten willen niet meer overgoten 

worden door reclame. Daar speelt PR Stunt volledig op in. “Er worden PR-stunts, guerrillastunts en HR-stunts 

georganiseerd die men met plezier bekijkt en ook nog doorvertelt.” Marieke Fukken. Klanten en consumenten willen 

vandaag de dag persoonlijk benaderd worden. Om strategisch klantcontact op te bouwen is het voor PR 

Stunt essentieel om actief te zijn op sociale netwerken. Zo kan er een klantenkennis worden opgebouwd, 

ontstaat er meer interactie en kan PR Stunt de dialoog met haar klanten nog beter aangaan.  

 


