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Een E-BOOK door en voor merkmakers
Een merk. Er komt zoveel bij kijken! Een logo, een huisstijl, een slogan, een werkwijze, een
herinnering…

Praktisch én emotioneel
Juist het raakvlak tussen het praktische (het product) en het emotionele (de ervaring) vinden
wij zo interessant. En juist dat stukje is ook zo moeilijk te doorgronden. Wij raken er nooit
over uitgeleerd. Er zijn zoveel methoden om jouw ‘merkwaardigheid’ te benaderen en te
onderzoeken!
Ben je bijvoorbeeld al bekend met de archetypes van merk maken, de 23plusone methode, en
het merkkompas? Sta je stil bij jouw drijfveren, jouw streep op de horizon?

Zó word jij merkwaardig
Merkwaardig zijn, dat is ons vak. En we delen onze kennis graag met je, zodat je kunt gaan
ontdekken hoe jouw merk in elkaar steekt en hoe je dit zichtbaar kunt maken voor je klanten.
Of beter dan zichtbaar: voelbaar!
Raak je er niet over uitgelezen? Vergeet dan niet om even rond te neuzen in onze blogs. Staan
interessante dingen bij!

Je bent vrij om: Het werk te delen, te kopiëren en te verspreiden. Hierbij dient de gebruiker de
maker van het werk te vermelden. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Voor meer informatie: www.creativecommons.org.
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Focus je op de streep
op de horizon
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Deze gedachte zie ik terug in het werk van twee mannen die veel indruk op me hebben
gemaakt: Joi Ito en Nassim Nicholas Taleb. Ito legt in zijn 9 Principles uit dat verandering
een constante factor is. Taleb beschrijft in zijn boek The Black Swan hoe onverwachte en
onvoorspelbare zaken de grootste impact op onze samenleving hebben.
Wat mij betreft omarmen we deze uitgangspunten en trekken we met een kompas, rugzak
vol ervaring en een hoog MacGyver-intellect naar de horizon! De sleutel tot succes is te leren
omgaan met het onvoorspelbare en de verandering. Met de juiste houding kunnen we – al
improviserend, bijsturend én lerend – die streep ten alle tijde in het vizier te houden.

Focus als oogklep
Natuurlijk, focus is een geweldige drijfveer. Maar focus zorgt er ook voor dat we niet meer
buiten de box denken. Als onze aandacht teveel gericht is op het doel wordt diezelfde focus
een oogklep.
We moeten de rol van toevalligheden niet onderschatten. De meeste grote ontdekkingen zijn
per toeval gedaan: tijdens de zoektocht naar de oplossing voor een bepaald probleem vinden
we vaak het antwoord op een heel andere vraag. Zo lijkt het soms wel alsof technologische
innovaties op een geplande manier worden uitgerold, maar niets is minder waar. We borduren
bij wijze van ad-hoc experimenten voort op huidige ontwikkelingen.
Door deze toevalligheden – serendipity – neemt de toegevoegde waarde van focus af. Met een
te beperkte blik zouden buiten je focus vallende ontwikkelingen je namelijk zomaar kunnen
ontgaan.
Ito legt uit dat veerkracht daarom belangrijker is dan kracht. Resilience over strength is een
van zijn principes, zoals we al eens in een eerder blog besproken hebben. Als je te krachtig
aan je doel – of focus – vasthoudt, zul je een keer breken. Dan is het moeilijk om weer terug te
krabbelen. Maar met voldoende veerkracht heb je de mogelijkheid om te kunnen omgaan met
veranderingen.

Voorspelbaar geeft weinig ruimte
Ondanks de steeds verdere ontwikkeling van predictive tools en algoritmes, blijft het volgens
Taleb onmogelijk om de onverwachte zaken te voorspellen. En, zo beargumenteert hij verder,
onverwachte zaken zijn vaak de game-changers: de ontwikkelingen of gebeurtenissen die de
wereld op zijn kop zetten.
Als recente Black Swans noemt Taleb bijvoorbeeld het internet – in het bijzonder Google –
en de aanslagen op 11 september 2001. Beide kwamen als een verrassing en hebben een
duidelijke stempel op de samenleving gedrukt. Deze onvoorspelbaarheid, en de impact ervan,
maakt het lastig om focus als een stip op de horizon aantrekkelijk te blijven vinden. In dat
opzicht is inspelen op onzekerheid de nieuwe focus.
Taleb haalt verschillende onderzoeken en tests aan die hebben uitgewezen hoe slecht de mens
is in de kunst van het voorspellen. We blijken altijd aan de gunstige kant te gaan zitten. Of het
nu gaat om de doorlooptijd of de opbrengst van een project, we zien het altijd te rooskleurig.
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Het is volgens Taleb dan ook een misvatting dat meer kennis voor betere voorspellingen
zorgt. Het nieuws volgen en alle informatie proberen bij te houden geeft geen garantie op een
voorspelbare toekomst.
Ook hier blijkt: in plaats van een stip als mikpunt, kun je beter een breder doel hebben.
Een doel waarbinnen ruimte is om mee te bewegen met onverwachte en onvoorspelbare
gebeurtenissen.

De route naar de streep
Hoe breng je dit in de praktijk? Door (weer) te denken als een kind: leren door vallen en
opstaan. Door te onderzoeken, door tegendraads te zijn en niet altijd te luisteren naar de
autoriteit.
Heb jij wel eens binnen je bedrijf een middag georganiseerd waar je juist niet ging focussen?
Wij noemen dat hier een filosofiesessie: nadenken zonder oogkleppen, elkaar de ruimte geven
om van het plan af te wijken, divergeren, associëren en niet weten waar het heengaat. Loslaten!
Google X is hierin een mooi voorbeeld. In het lab van Google wordt gewerkt aan uiteenlopende
projecten, waaronder de zelfrijdende auto en Google Glass. Proberen, falen, leren, opstaan
en per toeval ook nog een andere briljante ontdekking doen. Het heeft Google – en inmiddels
Alphabet – geen windeieren gelegd.
Inspelen op ontwikkelingen en veranderingen, flexibel zijn, meebewegen, meebuigen en weer
terugveren – wat mij betreft zijn dát kwaliteiten die je als professional en als bedrijf verder zou
moeten ontwikkelen. Kwaliteiten die waardevol zijn voor de groei van je merk, maar waar ook
je klanten van zullen profiteren. Stel je dus open voor wat er om je heen gebeurt. Navigeer naar
die streep op de horizon, en omarm alles wat je onderweg tegenkomt.
Ben je geïnspireerd geraakt en wil je op zoek naar jouw streep op de horizon? We helpen je
graag op weg. Als kompas, als rugzak, maar ook als MacGyver. Loop eens bij ons binnen, wie
weet wat wat er bij toeval ontstaat!
Samen ontwikkelen we ook graag jouw merkkompas om te navigeren naar jouw streep op de
horizon.
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Welke menselijke
drijfveren maken jouw
merk?
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Adidas of Nike? Het is een vraag die ik mezelf – als fervent sneakerfan – regelmatig stel.
Negen van de tien keer kom ik toch bij Nike uit. Waar ligt dat aan? Zijn de ontwerpen van Nike
elke keer nèt wat beter, zitten Adidasjes minder lekker, of heeft het met mijn onderbewuste
merkbeleving te maken? Spoiler: vooral dat laatste.

Merkvoorkeur
Vaak is de voorkeur voor een bepaald merk onverklaarbaar. Want laten we eerlijk zijn: sommige
merken ‘voelen’ gewoon goed. Dat noemen we merkvoorkeur. We kunnen zelf vaak niet onder
woorden brengen waar die voorkeur op gebaseerd is, zoals ik dat heb met Nike ten opzichte
van Adidas. Echter, wat blijkt? Ten grondslag aan merkvoorkeur ligt de mate waarin we een
merk als aantrekkelijk beschouwen. En dat heeft vervolgens weer alles te maken met de mate
waarop het merk aansluit op onze universele drijfveren.

Waarom? Menselijke drijfveren!
Raar, maar waar: lijken al die verschillende individuen op deze wereld tóch nog één en dezelfde
taal te spreken. Want wist je dat onze drijfveren en diepste verlangens te vangen zijn in slechts
24 fundamentele basisbehoeften? Vierentwintig drijfveren. Stuk voor stuk gebaseerd op een
positief gevoel, zoals nieuwsgierigheid, creativiteit, vaardigheid, verbondenheid. Als je die – als
merk – weet te prikkelen, is de connectie met je doelgroep al snel een feit.

Authentiek en herkenbaar merk
Note to self: Nu niet gaan proberen om de allemansvriend te worden. Wij blijven zeggen dat
‘als je op iedereen schiet, je eigenlijk nooit raak schiet’. Dus blijven kijken naar je eigen merk.
Hoe staat deze in het leven? Wat vind jij – als merk – er écht toe doen? Ofwel: welke drijfveren
maken jouw merk? Pas als je die keuze helder voor ogen hebt, is het tijd om deze gericht in
te zetten in je bedrijfsvoering, marketing en je communicatie. We durven wel te beloven dat
het vervolgens niet alleen makkelijker gaat, maar vooral ook gepaard gaat met plezier en
authenticiteit. Consequentie en consistentie zorgen er in deze voor dat je merk herkenbaar
blijft voor je doelgroep. Houd de drijfveren die voor jou belangrijk zijn goed in gedachten en
draag deze ook zo uit. Niet perse als statische drijfveren, maar als drijfveren die – net als
wij – kunnen veranderen naar verloop van tijd. Herkenbaarheid overstijgt daarmee je logo en
je klant zal je voortaan ook herkennen op basis van woorden (tone-of-voice) en daden. Mooi
meegenomen: deze drijfveren kunnen ook voor je collega’s de kaders vormen voor het door jou
gewenste gedrag. Mét voldoende ruimte om deze persoonlijk in te vullen. Benieuwd naar de
drijfveren die jij kunt vervullen voor je klant?

23plusone methode - nieuwsgierig
Als licensed friend van de 23plusone-methode zoeken we
dat graag tot op de bodem voor je uit. De bewuste methode
sluit namelijk naadloos aan op de merkfilosofie van Factor
Tachtig: het zet je aan het denken zonder je in een hokje te
dwingen.
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23plusone is een wetenschappelijke methode om verbinding te maken en positieve actie te
stimuleren. Het beïnvloedt gedrag, zowel in het bedrijfsleven als in het privéleven, op basis van
positieve motivaties.
Het overbrugt individuele en collectieve drijfveren. Het stimuleert organisaties om te
groeien op basis van gemeenschappelijke waarden. Niet alleen het leiderschapsteam,
maar alle mensen binnen (en buiten) de organisatie kunnen worden betrokken bij positieve
transformatie.
Intuïtief en onbewust streven mensen geluk in het leven na door 24 fundamentele drijfveren te
volgen, zoals vriendschap, nieuwsgierigheid, winnen, gezondheid en seksualiteit.
Het aanraken van mensen in het volledige spectrum van deze drijfveren roept gelukkige
gevoelens op, een gevoel van verbondenheid en drijft gedrag.
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Hoe echt is authentiek?
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Hoe belangrijk is authenticiteit voor een merk? In de huidige wereld van snelle informatie en
superieure customer experience wordt het volgens mij steeds belangrijker. Ook zie ik het als
een essentieel tegenwicht voor de steeds verdere ‘marketing automation.’

Vertrouw je me?
Persoonlijke berichten zijn geloofwaardiger dan gelikte marketinguitingen. Dat blijkt niet alleen
uit steeds meer onderzoeken, waaronder de Edelman Trust Barometer, ook Twitter neemt dit
gegeven heel serieus. Onlangs maakte het bedrijf bekend een systeem te gaan ontwikkelen
waarmee enthousiaste tweets over bepaalde producten van “gewone” gebruikers in te
zetten zijn als promo of reclame tweets. Dit soort tweets blijken veel meer vertrouwen uit te
stralen dan vergelijkbare berichten van mensen die zijn betaald om enthousiast te tweeten.
Dit geldt zowel voor medewerkers van een merk als voor mensen die geld verdienen aan
productplacement. Naast betrouwbaarheid laat authentieke communicatie ook toewijding
zien. Originele content maken gaat immers niet vanzelf; daar moet je tijd en energie in
stoppen. En tijd is schaars. Een eigenhandig geschreven blog dat je tussen alle dagelijkse
taken en verantwoordelijkheden door publiceert, laat zien dat je bewust tijd vrijmaakt om met
je achterban te communiceren. Daarmee geef – en krijg – je die o zo belangrijke aandacht.
Deze aandacht is niet automated, en daarmee waardevol. Een andere manier van authentieke
aandacht geven is via de klantenservice. Optimalisatie van customer experience is momenteel
een hot topic, maar de Amerikaanse schoenenleverancier Zappos, bijvoorbeeld, denkt op
dit vlak al jaren out of the box. Geen scripts, maar oprecht meedenken met de klant en met
waardevolle oplossingen komen.

Hou het bij jezelf
Goed, het belang is duidelijk, maar wat ìs authenticiteit of een “echt” merk nu? Wat mij betreft
draait het om het persoonlijke. Als individu ben je uniek en dat geldt ook voor je merk. Als je
jouw verhaal – jouw observaties, passies, vakkennis – door laat schemeren in de uitingen van
of over je merk, maak je het dus persoonlijker. Een belangrijk onderdeel van een echt merk
zijn verhalen. En dan geen verhalen bedacht door de afdeling marcom (hoewel ze daar wel
opgeschreven mogen worden), maar verteld door echte personen die in aanraking geweest
zijn met het merk. Of zoals het verhaal van surfmerk O’Neill ooit begon met de ontwikkeling
van de wetsuits door Jack zelf. HIStory… zijn verhaal. Wat daaruit voortvloeit is dat je een echt
merk niet kunt ’neerzetten.’ Daar moet je aan bouwen. Van het initieel opzetten van je Why,
het definiëren van je merkprincipes, en het ontwikkelen van je visuele merkidentiteit, tot het
inlossen van je beloften en het uitstralen of uitdragen van je merkprincipes. En dat kan niet van
vandaag op morgen.

Echte merken
Momenteel zijn er twee mooie voorbeelden van Nederlandse merken die dit heel goed
begrepen hebben: CoolBlue en KLM. KLM steekt veel zorg en tijd in online klantenservice en
-benadering. Dit doen ze onder andere via een uitgebreid blog - waar ze naast over mooie
bestemmingen, ook schrijven over KLMs geschiedenis en de vele gezichten van het bedrijf
laten zien in portretten van medewerkers – en via Twitter. Deze Twitter-feed is meertalig,
persoonlijk, en meelevend. Is er vertraging of een klacht? De medewerkers van KLM leven
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zich in en denken mee. Een vliegtuigliefhebber aan het woord? KLM haakt in en toont haar
liefde voor vliegen. En dit alles met een up-to-date verwachting van hoe lang een reactie op
zich laat wachten. Bij Coolblue draait het om service. Daarnaast spelen de merkprincipes een
belangrijke rol in alles wat het bedrijf doet. Hierbij staan story en geschiedenis, persoonlijke
aandacht en een knipoog centraal. Wat mij betreft helemaal in het straatje van “echt.”

EQ
Terwijl ik over dit thema aan het nadenken was, kwam ik uit bij het begrip EQ (emotional
quotient). Een score die gebruikt wordt in de psychologie en laat zien in welke mate iemand
expressie, zelfkennis, empathie bezit. Bij uitstek menselijke eigenschappen dus. Toch vraag
ik me af of het mogelijk is het collectieve EQ van je medewerkers uit te dragen via je merk.
Volgens mij kun je een collectief EQ creëren door al vanaf de recruitment mensen te selecteren
waarvan jij overtuigd bent dat ze niet alleen hun functie goed kunnen uitvoeren, maar die ook
qua karakter goed bij je bedrijfscultuur en dus je merk passen.

In balans
Dit alles is overigens geen aanklacht tegen marketing automation of het gebruik van data in
het zoeken en benaderen van je doelgroep, in tegendeel! De truc is juist om een balans tussen
automation en authenticiteit te vinden om zo een merk zo goed mogelijk neer te zetten. Anno
2016 moet merkcommunicatie in evenwicht zijn: efficiency, automatisering en algoritmes aan
de ene kant en menselijkheid, spontaniteit en empathie aan de andere kant.
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Waar staat jouw merk?
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Innovatief, sociaal en nieuwsgierig. Zomaar een aantal woorden die voor ons het merk ‘Factor
Tachtig’ omschrijven. Uiteraard ligt ook ons eigen merk vaak onder het vergrootglas. Ons merk
moet immers goed blijven voelen, meegroeien en aan de verwachtingen van onze doelgroep
voldoen. Benieuwd als we zijn: Hoe omschrijf jij jouw merk?

De reis van het merk
Merktekens werden al gebruikt in de Chinese, Griekse en Romeinse oudheid. In het
middeleeuwse Europa werden merktekens vooral toegepast op landbouwproducten. Het
fenomeen ‘merk’ is zo oud als de weg naar Rome.
Een opvallend voorbeeld uit het verleden – én heden – is het brandmerken van koeien. Boeren
markeerden hun eigendom omdat de koeien werden verhandeld. De runderen van bepaalde
eigenaren waren meer waard omdat algemeen bekend stond dat ze van die specifieke boer
sterk(er), lekker(der) of gezond(er) waren. In principe werkt de boer anno 2014 nog steeds zo,
al is het brandmerken vervangen door de welbekende gele oorlabels.
Het merk bepaalt je waarde, maakt het onderscheid en versterkt (of verslechtert) het imago.
Een merk is dus meer dan alleen een naam van een bedrijf, product of de genoemde koe.
Zowel onderneming als consument kunnen niet meer zonder. Duidelijk is geworden dat
bedrijven die gedreven worden door merkwaarden, succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet
doen. Het lijkt dan ook meer dan logisch om het merk op alle mogelijke manieren in de kern
van de organisatie te verankeren.

Living the brand
Het merk is de spil van je bedrijf. Maar wie is verantwoordelijk? Wie is de eigenaar? Is dat
de afdeling marketing en communicatie? Directie? Nee, wat ons betreft niet. Het merk en de
bijbehorende kernwaarden zouden de leidraad moeten zijn voor het gehele bedrijf. Dus hebben
feitelijk administratie, werkplaats, receptie en personeelszaken er even veel effect en recht op.
Diegene die de telefoon opneemt, de factuur verstuurt of het pakket aflevert kan immers in één
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klap je gewenste uitstraling ombuigen. Of juist onderstrepen.
Moet marketing of communicatie een leidende rol nemen? Jazeker, samen met het
management moeten zij ervoor zorgen dat ‘de vibe’ op een juiste wijze door de gehele
organisatie zijn weg vindt.
‘Living the brand’ geldt dus voor álle medewerkers van een organisatie. Ook het inrichten van
de werkzaamheden zou daarbij moeten gebeuren volgens de kernwaarden van het merk. Dat
betekent dat je – niet altijd makkelijke – keuzes moet maken in zaken die je wel, niet of anders
gaat doen. Creëer zo als merk duidelijkheid over wie je bent en waar je staat. Intern én extern.

Merkimago & identiteit
EURIB – van de bekende Top-100 onmisbare merken – definieert merkidentiteit als
‘de zelfprestatie van een merk zoals die tot uiting komt in communicatie, gedrag en
symboliek’. De term merkimago als ‘het door een groep consumenten gedeelde, subjectieve
voorstellingsbeeld van een merk’. Identiteit kun je bepalen, imago niet of maar deels.
Het imago van een merk is niet alleen gericht op vormgeving en beeldvorming, maar ook op
de eenduidigheid van de boodschap en de interactie met de doelgroep. Deze laatste wordt
hiermee een bepalende factor.

Fanboys
Consumenten kiezen merken die bij het (gewenste) zelfbeeld passen. Wellicht is dat een
verklaring voor het grote succes van – we noemen zo maar iets ;-) – Victoria’s Secret?
Ongetwijfeld is ook bij ons het zelfbeeld sturend in de lijst aan favoriete merken. Een Freitag
messenger bag maakt onze dag. De nieuwste Apple producten staan pre-release hoog op onze
verlanglijst. BMW doet ons hart sneller kloppen. G-Shock wijst ons funky de tijd. En niet te
vergeten LEGO… never-grow-up! De lijst aan fanboy-favorieten gaat nog even door, over merken
kunnen we letterlijk blíjven praten.

MerkWaardige afsluiter
Het merk is een niet weg te denken factor binnen je bedrijf. De spil, het ijkpunt voor álle
activiteiten. Ons advies: leg je voeten van tijd tot tijd op tafel en denk na over waar jij en jouw
merk op dit moment staan. En nog belangrijker, waar je wilt staan in de toekomst. Simon Sinek
helpt je vooruit: ‘Start with why’.
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Branding van binnenuit
met een merkkompas
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Als marketingspecialisten zijn wij groot voorstander van het koppelen van menselijke
drijfveren aan je merk. Zo wordt je merk makkelijker door je doelgroep begrepen, geaccepteerd
en omarmd. Het laten samensmelten van die menselijke motieven met je merk is geen
kwestie van ‘even doen’. Branding is niet enkel het werkterrein van de afdeling marketing
of communicatie. Het merkkompas – waarin de drijfveren en het karakter van je merk
omschreven staan – moet gedragen worden door de hele organisatie. Internal branding,
noemen we dat. Hoe je al jouw collega’s dat merkkompas laat omarmen? Let maar eens op.

Customer Journey
Alle onderdelen van je customer journey (en ja, voor de oplettende lezer, óók je recruitment
journey en employee journey) moeten je merkkompas ademen. Dat bereik je alleen als
alle collega’s snappen hoe ze het instrument moeten toepassen. Het kompas geeft vooral
richting en is nadrukkelijk geen reglement. Een financiële afdeling bepaalt dus zelf hoe ze het
merkkompas gebruikt bij het maken en versturen van facturen en reminders. Binnen de kaders
rollen je financiële collega’s het sausje van het kompas uit over hun werkzaamheden.

Leefbaar maken van merkkompas
Een merkkompas vraagt dus om interpretatievermogen van medewerkers. Daarom is het
goed om ze een helpende hand te bieden in de vorm van richtlijnen voor de invulling van het
kompas. Wat ons betreft bestaat het merkkompas uit 4 onderdelen. Ten eerste een geschreven
merkverhaal op basis van de 23plusone methode. Daarop volgt een merkoptimum: een
bellcurve-achtige verdeling van 6 tot 8 belangrijke merkwaarden, met daarbij twee uitersten
waarmee je niet geassocieerd wil worden.
Bij het kompas hoort ook een uitgewerkte tone-of-voice die richting geeft aan woordgebruik.
Kies je voor je of u? Gebruikt jouw merk woorden als desalniettemin of wellicht? En tot slot
maak je je merkkompas compleet met een style-guide voor de visuele uitingen van je brand.

Implementeren van je merkkompas
Dé sleutel tot een succesvolle implementatie van een merkkompas? Betrek alle medewerkers
bij de ontwikkeling ervan. Of je merkwaarden nu ‘groot’, ‘bekend’, ‘sterk’, ‘sympathiek’ of
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‘nieuwsgierig’ zijn: je bepaalt je drijfveren samen. Door dicht bij jezelf en je collega’s te blijven,
zal je brandvoice vervolgens makkelijker landen in je organisatie. Want geloof het of niet:
mensen maken echt je merk. Of ze nu direct contact hebben met de eindklant of niet. Van de
receptioniste die de telefoon opneemt tot de CEO die klanten uitnodigt voor een netwerkdiner.
Allemaal drukken ze een stempel op het beeld dat je wil uitstralen.
Kies je er toch voor om het merkkarakter met een kleine club binnen een bedrijf te
ontwikkelen? Zorg dan dat je een plan van aanpak maakt om het kompas goed in je organisatie
te verankeren. Geloof ons: dat lukt niet in één sessie! Wat je nodig hebt? Tijd én het geduld om
er aan te blijven werken. Onze tip: gebruikt de Tiny Habits methode van BJ Fogg. Zo koppel je
merkwaardig nieuw gedrag aan bestaande gewoontes.
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Inside out of outside in?
Haal die oude puzzel eens
van zolder!
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outside in en inside out benadering. Inside out reageer je consequent en consistent vanuit je
organisatie (inside) op de markt (outside). Bij een outside in benadering is het – hoe logisch
– net andersom: je klanten verlangen iets en vragen iets aan je (outside) en jij reageert
daar vanuit je organisatie (inside) op. De vraag welke het beste is, staat echter nog altijd ter
discussie en krijgt daarmee steeds meer het karakter van een gewetensvraag: vertrouw jij
blindelings op je interne merkkompas (inside out) of zijn de wensen en behoeften van je klant
(outside in) doorslaggevend? Spoiler: er is ook nog een derde optie. Combineer het beste van
beide werelden…

Haal de legpuzzel eens van zolder
Om te beginnen wil ik je vragen om – in gedachten – nog eens die moeilijke maar oh zo leuke
legpuzzel uit de oude doos van zolder te halen. Ben jij het type dat eerst de randjes opzoekt en
zodoende (onbewust) je speelveld op tafel legt? Of kun jij je beter vinden in de doener, die aan
de slag gaat met whatever je krijgt aangereikt? Beide manieren zijn niet ‘goed’ of fout’, zoals
ook in het geval van een inside out of outside in benadering.

Zoek eerst de randen op
Als we nu eerst eens de vier hoeken én alle randen uit die puzzeldoos weten te toveren en deze
op de juiste manier weten te verbinden, ontstaat er – als het goed is – een kader: je speelveld.
Dit kader is een goed vertrekpunt om de rest van de puzzel aan te vliegen.
Stel je nu eens voor dat dit symbolische vertrekpunt je merk is. Hét kader voor onder andere
je strategie, het gedrag van je medewerkers en bijvoorbeeld de interactie van je merk met
klanten. Niet voor niets spreken wij over het merk als kompas. De merkidentiteit is – vanuit
een inside-out benadering – namelijk dé sturende kracht achter de optelsom van alle mensen,
activiteiten, diensten en producten binnen je merk. De uitkomst van die som? Een herkenbaar
en authentiek merk!

Welke stukjes krijg je aangereikt?
Vanuit die merkidentiteit trek je er vervolgens op uit. Naar buiten. Op zoek naar
gelijkgestemden. Op zoek naar gedeelde interesses. Om uit te komen bij je doelgroep en een
brug te slaan naar de belevingswereld van je klant. Blind vertrouwen op je interne merkkompas
– waarbij alleen de eigen competenties en vaardigheden het uitgangspunt vormen – kan
namelijk leiden tot prachtige innovaties. Maar sluiten je interne plannen (inside) wel aan op de
wensen, behoeften én het niveau van je klanten (outside)? Met andere woorden: is je doelgroep
daar wel klaar voor jouw innovaties?
Om aansluiting te vinden zul je moeten luisteren. Naar je klant. Elke keer weer. Om dat ene
unieke plekje in hoofd, maar ook hart te veroveren. Daar waar de eventuele keuze voor jouw
merk in een split second plaatsvindt. Dus, wat zijn de wensen en behoeften van jouw klant?
Het is daarbij een onmogelijke opgave om alle individuele wensen te vervullen, maar als je ze
kunt bundelen tot symbolische puzzelstukjes – overkoepelende trends bijvoorbeeld – kan de
informatie van je klant van onschatbare waarde zijn!

Passen en meten
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Ga dus maar weer boven je speelveld hangen. Mét een verzameling aan gebundelde
puzzelstukjes. Waar in dit kader krijgen de stukjes de juiste plek? Passen ze überhaupt wel of
kun je ze misschien passend maken?
Waar je je eerder afvroeg of je doelgroep wel rijp was voor bepaalde innovaties, rijst nu de
vraag: welke verlangens van je doelgroep kunnen specifiek door jouw merk ingelost worden?
Je klant verlangt doorgaans namelijk naar méér dan een merk dat simpelweg in staat is om
behoeften te bevredigen. De voorkeur van deze klant wordt mede bepaald door – opnieuw –
herkenbaarheid en authenticiteit. De oplossing die je je klant aanreikt, moet dus ook passen bij
je merk!

Het gehele speelveld ligt op tafel
Inmiddels hebben we ons speelveld bijna in zijn geheel op tafel liggen, bepaalde stukjes van de
puzzel hebben we al in kunnen vullen. Langzaam ontstaat er een totaalplaatje. Echter, soms zul
je dit totaalbeeld bij moeten stellen. Aan moeten passen. Als gevolg van de inzichten die je via
je klanten verkrijgt. Jij komt met een idee, dat geen aansluiting vindt in de markt. Of vice versa:
je klanten komen met een vraag, die jij niet voor hen kan oplossen. Sommige stukjes van de
puzzel zullen anders worden ingekleurd, dan je in eerste instantie voor ogen had. Wij noemen
dit ook wel de streep op de horizon i.p.v. de stip. De weg daar naartoe gaat uiteraard nog
steeds hand in hand met je merkkompas en het pad langs je klant mag je ook nooit overslaan.

De deksel van de doos doet ook mee
Er ontstaat op deze manier een vicieuze cirkel. Van binnen naar buiten. Van buiten naar binnen.
Én weer terug. Zoekend naar precies de juiste balans tussen inside en outside. Ook hiervoor
geldt: oefening baart kunst. Maar we weten allemaal dat die metaforische legpuzzel onze
hersenen soms flink kan laten kraken. En waar vinden we dan troost? Juist! Op de doos. Je
weet wel, met op de deksel het voorbeeld.
Vertaald naar het merkdenken, passen archetypen – zoals de puzzeldoos – naadloos om
dit verhaal heen. Archetypen maken duidelijk waar de unieke kracht van jouw merk schuilt,
alsook de diepere drijfveren en aspiraties van de doelgroep. Ze vormen een stevige basis om
op te bouwen, maar bezitten tegelijkertijd voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met de
behoeften van je klant.
Dus: slaag je er in vanuit een heldere identiteit te vertrekken? Kun je een luisterend oor bieden
aan je klanten? En repeat: kun je – met de inzichten van je klant – wederom de vertaalslag
maken naar je merk? Dan – alleen dan – heb je de balans gevonden tussen inside out en
outside in.
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Archetype: geef je merk
karakter
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Jouw merk is uniek, maar toch herkenbaar. Dat is helder voor jou, maar hoe zorg je dat je dat
communiceert? Belangrijker nog: hoe zorg je dat jouw collega’s hetzelfde communiceren? En
dan hebben we het over al je collega’s: van receptionist tot controller. Onze tip? Geef je merk
een karakter. Hoe je dat doet? Met een archetype!

Merkwaarden vs. merkkarakter
Het is natuurlijk niets nieuws om je merk bepaalde kenmerken of eigenschappen toe te
schrijven. Sterker nog: het is ten zeerste af te raden om het niet te doen! We hebben er al
menig blog aan gewijd: de merkwaarden van Factor Tachtig en DDW bijvoorbeeld. Maar ook
over hoe je vormgeving en medewerkers moeten passen binnen die merkwaarden.
Je merkwaarden geven aan waarom je iets doet. Je ‘why,’ in Simon Sineks woorden. Op de
marketing- en communicatieafdeling uit dat zich vooral in je activiteiten richting de markt.
Merkkarakter, daarentegen, bepaalt hoe je het doet. In dat karakter komt je bedrijfscultuur dus
ook terug. Daarom zie je het vooral in je communicatiestrategie. Je kunt dat merkkarakter
vatten in een archetype.

Archetypen volgens Jung
Carl Gustav Jung was een Zwitserse psychiater en leerling van Sigmund Freud. Hij
populariseerde het begrip archetype binnen de psychologie. Volgens Jung zijn archetypen
structuren in ons ‘collectieve onbewuste’. Ze kunnen een automatisch gedachten- en
gevoelspatroon oproepen. Hoofdpersonen in verhalen (in mythes, boeken, films) zijn vaak
gebaseerd op bepaalde archetypen en worden daarom direct sympathiek of juist onaardig
gevonden. Dat zie je bijvoorbeeld bij de held en de bad guy. Of denk aan de karakters in Harry
Potter.
Jungs interpretatie van archetypen begrijpen, dat is nog geen eenvoudige opgave. Toch past
het principe erachter goed in een marketing- en communicatiesetting. Vooral het (universeel)
herkenbare van archetypen en hoe mensen op ze reageren is interessant voor ons vakgebied.
Door te spelen met die reactie op een archetype kun je je doelgroep bereiken.
Even terug naar Harry Potter: niemand wil zich profileren als Voldemort. Dat is makkelijk. Maar
dan? Sluit jouw merk bijvoorbeeld meer aan bij de identiteit van de wijze (Hermelien) of de held
(Harry)? Het koppelen van jouw merk aan een archetype geeft richting aan je marcom-uitingen.
Zeer nuttig in deze tijd van contentmarketing, storytelling en social webcare!

Kenmerken in gedrag
Elk merkkarakter heeft zichtbare en onzichtbare kenmerken. Het karakter bepaalt de manier
waarop je je gedraagt, sociaal beweegt en hoe je laat zien wie je bent. Je logo en huisstijl zijn
vanzelfsprekend zichtbare kenmerken. Maar uiteindelijk komt een karakter terug in gedrag. En
juist hier kan een archetype je organisatie/merk houvast geven.
Een sprekend voorbeeld is het verschil tussen Greenpeace en Sea Shepherd. Beide
organisaties willen het milieu redden, maar ze proberen dat op heel andere manieren te
bereiken. Greenpeace opereert vanuit de heldenrol en Sea Shepherd presenteert zich juist als
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outlaw – ook in zijn zichtbare kenmerken. Elke strategie spreekt een andere doelgroep aan. Zo
kan een archetype je dus helpen je te onderscheiden van je concurrenten.

Archetype kiezen? Blijf bij jezelf!
Een archetype kies je niet zomaar. Als het goed is ben je het al! En dat is precies wat je merk
authentiek maakt. Samen met je collega’s kun je beschrijven wie je bent en hoe je je nu al
gedraagt. Denk daarbij dan aan de fysieke én de gedragskenmerken. Waar nodig leg je de
focus van je aanpak wat anders.

Alleen als er een flinke cultuuromslag en merkaanpassing nodig is, kun je in een of meerdere
merksessies onderzoeken en vastleggen wat dan wél het archetype van je merk is. Wat
zijn daarin de leidende principes? Het geselecteerde archetype moet uit jezelf komen, voor
iedereen herkenbaar zijn en de authenticiteit van jouw merk laten zien.
Kies je dan altijd voor één (dominant) archetype? In principe wel, maar voor de spanning of
verrassing mag je af en toe een uitstapje maken naar een naastgelegen archetype. We noemen
dat de quirk of knipoog ;-).
Verras jij vaak anderen met je creatieve ideeën? Of ben je meer het type goede buur die altijd
voor anderen klaarstaat? Loop je warm voor structuur en orde of ga je juist voor vrijheid en het
onbekende? Wat je merkwaarden ook zijn, zorg dat je in al je uitingen herkenbaar bent voor je
doelgroep. Welk archetype past bij jouw merk? (download de posters)
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Je archetype als kompas
Een goed uitgewerkt archetype voor je merk geeft richting aan al je marketing- en
communicatie-uitingen. Omdat je collega’s zich ook herkenningen in deze uitingen, zal het
zorgen voor een samenhangende cultuur. Dat leidt weer tot meer zelfsturing en loyaliteit. De
meerwaarde van internal branding.
Naar buiten toe geeft een goed uitgevoerd en authentiek archetype de juiste identificatie voor
je doelgroep. Hoe hard de markt ook verandert of hoe snel je productaanbod ook wijzigt. Door
het juist inzetten van een archetype behoud je de herkenbaarheid over jaren en veranderingen
heen. Juist in tijden van verandering is een archetype dus een waardevolle toevoeging aan je
merkwaarden.

Consistent en consequent
Een archetype is een basis, het bepaalt de koers. Maar het is zeker geen route. De beschrijving
moet ‘smal’ genoeg zijn om richting geven, maar breed genoeg om bij te sturen en vrijheid te
geven bij de uitvoering en authenticiteit.
Ook dit laat onze vriend Harry Potter goed zien: het archetype van Voldemort – the creator – is
ook het archetype van Factor Tachtig. Een goede reminder dat archetypen dusdanig breed en
multi-interpretabel zijn dat je er veel kanten mee op kunt :-)
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Archetype: ontdek welke
bij jouw merk past
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Wanneer je aan jouw merk bouwt, start je altijd vanuit je why: waarom doe je wat je doet? Hier
zie je je merkwaarden terug. Vervolgens stel je de vraag: hoe maak je die why zichtbaar, zowel
in- als extern? Hoe zorg je ervoor dat je collega’s hetzelfde communiceren? En, hoe behoud je
herkenbaarheid onder je doelgroep? Met een archetype! Daarmee geef je je merk karakter. Het
geeft richting aan al je (marcom)uitingen. In je archetype komt ook je bedrijfscultuur terug. Er
zijn 12 archetypen die voor universele herkenning- en reacties zorgen:

Creator
Deze creatieve schepper is origineel, intuïtief en creëert graag een ideaal. Hij verbaast ons
telkens weer en is een rasechte artiest. De schepper is vernieuwend
en heeft het aangeboren vermogen om te ontwikkelen, te bouwen,
te presenteren én uit te voeren. Sta er dus niet raar van op te kijken
als The Creator weer eens verrassend uit de hoek komt en met een
voorstel komt waar je zelf nog nooit aan gedacht hebt. Scheppermerken: Apple, Google, Lego en uiteraard Factor Tachtig #nevergrowup!
Andere namen voor de Creator: Schepper.

Explorer
Ontdekken. Reizen. Altijd op zoek naar avontuur. Hij is ervan overtuigd dat het leven meer
te bieden heeft dan wat hij tot nu toe heeft ervaren. Hij gaat voor
vrijheid en het onbekende. Neemt graag een sprong in het diepe. Dit
authentieke individu zal nooit de gebaande paden bewandelen en
is allesbehalve een meeloper. Explorer-merken: Landrover, Breitling.
Andere namen voor de Explorer: Ontdekker.

Outlaw
Dit rebelse type heeft lak aan alle regels. Het verstoren van de
gevestigde orde is het enige dat telt. Hij is de bad boy/girl, de schurk waar je het meest een
hekel aan hebt in welke film dan ook. Zijn doel: het radicaal anders
doen. Uitdagen. Regels zijn gemaakt om te breken. Wanneer je je met
hem identificeert, voel je je een tikkeltje stoer. Rebelse merken: BNN,
Harley Davidson, Diesel. Andere namen voor de Outlaw: Rebel.

Jester
De hofnar a.k.a. de joker gaat voor fun en plezier. Hij is de cabaretier
onder de archetypes. Zijn motto: je leeft maar één keer. Hij laat je graag
ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Humor is daarbij zijn belangrijkste
wapen. Vrolijk zorgt hij ervoor dat zijn boodschap op speelse wijze
overkomt en stelt hij issues aan de kaak, zoals alleen hij dat kan.
Grappig, subtiel en taboedoorbrekend. Jester merken: Ben&Jerry’s,
Amstel, Walibi Holland. Andere namen voor de Jester: Nar, Joker,
Hofnar.
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Lover
The lover, oftewel de minnaar, is een echte verleider. Hij creëert
passievolle ervaringen die voor langdurige relaties en herinneringen
zorgen. Hij spreekt al je zintuigen aan. Denk maar eens aan je meest
levendige herinnering. Dat is er eentje zoals alleen de lover die kan
creëren. De verleider wil de kwaliteit van leven vergroten. Hij is niet
perse romantisch, noch vrouwelijk. Hij is de perfecte combo van James
Bond en een verfijnde, exclusieve wijn. Minnaar-merken: Dior, Alfa
Romeo, Côte d’Or, Magnum. Andere namen voor de Lover: Minnaar,
Verleider.

Caregiver
Deze beschermer maakt van de mens zijn prioriteit. Hij biedt je altijd
een luisterend oor, een helpende hand of een sterke schouder. Verzorgen zit in zijn bloed. Hij geeft je zijn onvoorwaardelijke steun en
het gevoel erbij te horen. Openheid, aandacht en betrouwbaarheid
kenmerken The Caregiver. De verzorger gaat voor harmonie en is onbaatzuchtig. Hij stimuleert je het beste uit jezelf te halen! Verzorgende
merken: Volvo, Amnesty International, Starbucks. Andere namen voor
de Caregiver: Beschermer, Verzorger.

Everyman
De gewone man (of vrouw) onder de archetypes. Hij is de goede buur
die altijd voor je klaarstaat. Zijn sympathieke en no-nonsense houding
maken dat hij een geliefd persoon is onder velen. De gewone man is
echt, eerlijk en werkt hard. Je voelt je op je gemak bij hem, gelijkwaardig. Samen ergens voor gaan doet The Everyman het liefst. Gewone
man-merken: Hema, Ikea, Opel. Andere namen voor de Everyman: Gewone man/vrouw, Goede buur.

Innocent
Deze onschuldige leeft het leven zoals het zou moeten zijn. Puur.
Perfect. Zorgeloos. Met zijn kindse, ietwat naïeve, blik kijkt hij met
een onvoorwaardelijk vertrouwen naar de wereld en zijn omgeving.
The innocent gaat uit van de goede intenties van mensen. Hij is een
voorbeeld van optimisme en loyaliteit. Hij staat voor de eerlijkheid zelve
en bij hem voel je je beschermd en vertrouwd. Hij verlangt naar het
paradijs. En… World peace. Onschuldige merken: Spa, Zwitsal, Dove.
Andere namen voor the Innocent one: Onschuldige.

Ruler
De heerser is altijd op zoek naar structuur, veiligheid en orde. Hij
houdt er niet van de controle te verliezen. Dat gebeurt hem dan ook
niet. Hij is de koning onder de archetypen. Hij weet hoe hij in de
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spotlight moet stappen en doet dit als een leider. Zijn volk is daarbij erg belangrijk. Correctheid
en verantwoordelijkheid passen hem als een jas. Hij is altijd in charge en er wordt van hem
verwacht dat hij de weg leidt. Hij schept orde in chaos. Koning-merken: Mercedes, Albert Heijn,
Nespresso. Andere namen voor de Ruler: Heerser, Koning.

Sage
Dit wijze archetype is altijd bezig met ontwikkeling. Hij wil de wereld
om zich heen begrijpen. In zijn zoektocht naar samenhang vergaart
hij kennis en wijsheid. Hij daagt zijn hersenen constant uit en vindt
het prachtig om innovatieve oplossingen te vinden voor complexe
vraagstukken. Zonder ontwikkeling en ontdekking is er geen groei voor
The Sage. Hij staat ook wel bekend als de filosoof en is zelfverzekerd,
deskundig en heeft een coachende rol. Kennis delen is voor hem
vanzelfsprekend. Wijze merken: Dyson, De Correspondent, Philips. Andere namen voor de
Sage: Wijze, Filosoof.

Magician
De tovenaar doet zijn naam eer aan: hij zorgt ervoor dat onmogelijke
dingen werkelijkheid worden. Met wat toverstof maakt hij dromen waar
en zet hij zaken in beweging. The magician gelooft niet in beperkingen.
Met zijn toverstaf in de hand vindt hij altijd een weg, en die is keer
op keer magisch. Transformatie is dan ook een toverwoord voor dit
archetype. Zijn bewustzijn – en het omturnen van negativiteit naar
positiviteit – is hierbij zijn hogere doel. Magische merken: War Child,
Axe, Red Bull. Andere namen voor de Magician: Tovenaar.

Hero
De held begrijpt tegen welke uitdaging je aanloopt. Hij is doelgericht
– gaat altijd voor resultaat – en legt de lat telkens een stukje hoger.
Hij inspireert je om zelf ook een beetje moediger, sterker en groter te
zijn. Helds dus. Hij is de Batman onder de archetypes: hij geeft niet op
en gaat geen uitdaging uit de weg. Beroemde held-merken: Accenture,
Nike, BMW. Andere namen voor de Hero: Held.

Archetypes: het liefst genderneutraal
We hebben het in de beschrijvingen veel over hij/hem. Het liefst schrijven we genderneutraal
als het over archetypes gaat. Maar, wanneer je in ‘hokjes’ moet schrijven, is dat niet altijd
ideaal. Het staat je dus vrij om van jouw archetype een hij, zij of het te maken. ;)
En, nog een laatste gedachte ter overweging: bedenk je ook dat je merk altijd aan verandering
onderhevig is. Soms krijgt de tijd vat op je merk en is het nodig om een ander archetype aan te
nemen.
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Rebranding… noodzaak,
revolutie of evolutie
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Als merkmaker krijg ik vaak te horen dat bedrijven ‘iets nieuws, fris of bij de tijds’ willen.
Meestal doelen ze hiermee op hun logo of huisstijl. Maar poeh… dat heeft nogal wat gevolgen.
Klanten zijn onbewust erg gehecht aan het logo en de huisstijl van hun favoriete merken. Denk
maar eens terug aan de rebranding van Gap of De Zwaluw lucifers. Meten hoe vertrouwd
consumenten zijn met een merk wordt moeilijk. Daarom is het de moeite waard om heel goed
na te denken over rebranding. Wat gooi je nou eigenlijk weg?
Volgens mij omvat een merk zo veel merkwaarden, dat je die niet zomaar moet veranderen.
Een merk gaat verder dan een logo en huisstijl, denk bijvoorbeeld aan hoe bepaalde
medewerkers een merk karakter geven aan de hand van doordachte merkuitingen. Een vraag
die ik altijd stel is: “Vind je het logo van Cola Cola mooi en bij de tijd?”. Een overtuigende ‘Ja!’
krijg ik zelden. Toch was het merk Coca Cola in 2018 goed voor zo’n ± $80 miljard.

Historische waarde
Jouw merk heeft een geschiedenis. Hierin zitten diverse merkwaarden verankerd. Je hebt
lang geïnvesteerd om herkenbaar te worden. Je visitekaartjes, briefpapier en folders hebben
daar allemaal een belangrijke rol in gespeeld. Je logo was overal prominent aanwezig. En daar
hangt alles aan vast. Aan het visuele gehalte van je merk zit inmiddels een gevoel gekoppeld,
bijvoorbeeld de ervaring met een product of de customer service. Alles zit samen als één
geheel opgeslagen in het brein van je consument. Het visuele anker? Je logo.

Wanneer is een rebranding noodzakelijk?
Uiteraard zijn er situaties te bedenken waarin het handig is om het roer om te gooien. Maar
dat mag wat mij betreft nooit alleen maar aan de buitenkant zijn! Stel: Shell stopt volgend jaar
met de productie van olie en wil zich volledig toeleggen op het produceren van groene stroom.
Dat is een goede reden om een rebranding aan te gaan. Het gaat in zo’n geval om een echte
herpositionering. Ook de Etos heeft dit enige tijd geleden gedaan.
Probeer een rebranding met als enige onderbouwing ‘dat wil de nieuwe directeur’ te
voorkomen. Dit kan schadelijk zijn voor je merk en alles wat je daar omheen hebt opgebouwd.
Dat een nieuwe directeur zijn stempel wil drukken en zijn legacy veilig wilt stellen heeft geen
meerwaarde voor succes. Een nieuw merk, nieuwe merkwaarden, een nieuw logo en/of een
nieuwe huisstijl moeten een strategische keuze zijn en geen territorium plasje zoals je hond die
zou doen tegen een boom.
Wil je toch naar een nieuwe frisse uitstraling? Kies dan voor een evolutie. Mensen zijn geen
fan van veranderingen (kijk maar naar jezelf). Dus stippel op subtiele wijze een plan uit om in
stapjes tot die nieuwe uitstraling te komen. Maar zorg er ook voor dat deze stappen aansluiten
op je interne cultuur. Heb jij bijvoorbeeld opgemerkt hoe subtiel IKEA zijn logo aanpaste?

Beter: versterk je merk!
Een merk maak je met z’n allen, met alle medewerkers en alle afdelingen. Alle touchpoints met
de buitenwereld dragen daarin hun steentje bij. Van de factuur tot aan de out-of-office reply.
En van de sales-rep met zijn presentatie en voorkomen tot aan de telefoniste en de customer
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service medewerker. Zij hebben stuk voor stuk invloed op hoe je merk door de klant wordt
ontvangen en beleefd. Heb jij de complete customer journey al eens doorgespit en gekeken
op welke punten je merkwaardiger kunt zijn? Nee? Dan geef ik je bij deze huiswerk: Versterk
je merk, geef het nog meer waarde mee! Daar maak je niet alleen de aandeelhouders blij mee,
maar vooral je klanten.
Om met de lyrics van Het Goede Doel af te sluiten: Zorg dat jouw merk niet hetzelfde is als een
vriendschap… “Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom”. Een merk moet leven vanuit
een hele organisatie. Vanuit de kern en door alle mensen. Als geheel glimmend en stralend.
Twijfels over wat je met je eigen merk wil doen? Laten we een kop koffie drinken en kijken waar
de mogelijkheden liggen zonder waarden overboord te gooien – of deze misschien bewust te
veranderen! Ik denk – als merkdenker – graag met je mee.
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Experience de Customer
Journey
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Ga jezelf eens na. Zou jij je eigen klant willen zijn? Zou jij tevreden zijn over de dienstverlening
van je eigen service afdeling? Klinkt heel simpel, maar jezelf plaatsen in de schoenen van je
klant is een effectieve manier om de klantbeleving te verbeteren. Loop door je hele organisatie
en breng de customer journey – de klantreis, in mooi Nederlands – in kaart.

Waar raak jij je kant?
Hoe beleeft jouw klant alle contactmomenten met jouw bedrijf? Ooit hebben wij de drie B’s
bedacht – Beleving, Belofte, Beslissing – als leidraad in onze dienstverlening. Die eerste B,
beleving, is waar het om gaat in de customer journey. Het gaat niet alleen om het product wat
je verkoopt; de kans is aanwezig dat je concurrent datzelfde product verkoopt. Maar waar
je echt het verschil gaat maken is de ervaring rondom het aankoopproces en alle andere
contactmomenten. Hoe zorg je ervoor dat de beleving rondom je merk en het aankooptraject
van je klant eenduidig is? Je visitekaartje moet aansluiten bij de uitstraling van je showroom.
Maar heb jij je ooit bedacht dat ook de factuur een actief onderdeel van de customer journey
is?

Perfectie
edere prospect en klant is uniek, en ieder maakt zijn eigen reis. De perfecte customer
journey – one size fits all – kun je dus ook niet maken. Wat je wel kunt doen, is je doelgroep
onderverdelen in buyer persona’s. Dit zijn fictieve beschrijvingen van je klanten. Hoe leven
ze, wat vinden ze belangrijk? Dit gaat dus veel verder dan de traditionele geografische en
demografische groepsindelingen. Je verplaatsen in de klant kan immers veel beter als je de
klant in een levendige omschrijving voor je ziet. Kijk maar, deze omschrijving:
•
of deze:
•

Vrouw, 30-40jr, Randstad

Kim is 34 jaar, vorig jaar gescheiden en heeft geen kinderen. Ze woont in Rotterdam
en houdt van musea en lekker eten

Wat werkt beter? Naast het in kaart brengen van de customer journey kun je ook harde cijfers
toevoegen. Als je een webshop hebt kun je meten hoe een klant door het aankoopproces loopt.
Maar bedenk je wel dat de buyer journey niet de volledige customer journey experience is. Het
gaat ook om het voor- en natraject van de aankoop.
Veel marketeers denken dat je serviceniveau uitmuntend moet zijn voor een perfecte customer
journey. Dat hoeft niet het geval te zijn: de service moet passen bij je merkprincipes en de
verwachting van de klant. Als je imago en de werkelijke ervaring niet op elkaar aansluiten, dan
is de kans groot dat je klant met een muisklik naar de concurrent beweegt.

Return on investment
Waarom zou je investeren in een customer journey mapping en optimalisatie? Omdat het zijn
geld opbrengt. De klant ervaart zijn hele reis, van kennismaking tot afscheid, als een logische
en plezierige ervaring. De kans dat deze klant nog eens terugkomt is groot. Vaak wordt de NPS
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(Net Promotor Score) meetmethode ingezet om dit te meten. Organisaties met een hoge NPS
hebben loyale klanten die sneller herhalingsaankopen doen. Promoters zijn trouwere klanten,
nemen meer producten of diensten af en bevelen hun ‘leverancier’ vaker aan bij anderen. Zo’n
authentieke aanbeveling is waardevoller dan welke reclame-uiting dan ook – weer een fan in
plaats van een klant.

Start small – fail fast & scale fast
Hoe start je met het mappen van de customer journey? Maak het een gedeelde
verantwoordelijkheid. Van sales tot administratie, van communicatie tot klantenservice,
iedereen heeft invloed op de klantervaring. En wie wordt er dan eigenaar van de gehele
customer journey? Jij natuurlijk! Waarom niet? Neem het initiatief en laat alle afdelingen
meedenken. Neem altijd je merkkompas of merkpaspoort als basis – iets waar jouw
organisatie door internal branding natuurlijk al aan gewend is…
Het optimaliseren van een customer journey is – na het initieel mappen – bij uitstek een
proces waarin je met kleine stapjes meters kunt maken. Bepaal op welke momenten je kunt
uitblinken ten opzichte van je concurrent. Pak bijvoorbeeld iedere week met het team een
onderdeel aan en zorg dat het geïmplementeerd wordt. Zo zie je meteen wat wel werkt en wat
niet werkt (zowel intern als extern). Kun je meteen je scrum aanpak eens testen.

Automatiseren
Gedeeltes van je customer journey kun je met automatisering ondersteunen. Maar vergeet
vooral niet dat om een klant te ‘raken’ het gevoel van persoonlijke aandacht altijd van groot
belang is.
Pret-a-manger, een Britse ‘organic food’ restaurantketen neemt zijn merkidentiteit zo serieus
dat er een school voor is opgericht: de Pret Academy. Hier wordt onder andere de “Pret Buzz”
– ofwel, de unieke bedrijfscultuur – geleerd.
Damn right! Ook Human Resources speelt een belangrijke rol en moet betrokken zijn vanaf het
begin.
Southwest Airlines biedt een heel specifieke merkbelofte, en maakt deze waar. Degenen die
zich aangesproken voelen door deze belofte blijken vervolgens zeer trouwe klanten. Geen
enkel bedrijf is perfect voor elke klant, maar de klantgerichte strategie van Southwest is goede
inspiratie voor iedereen.
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Creatieve merkbouwers
Factor Tachtig creëert aantrekkingskracht. Wij zetten ijzersterke en functionele marketingen communicatieconcepten neer. Het recept? Een combinatie van marketing, merkstrategie,
content creatie en brand design.

Jouw merk, onze expertise
Aantrekkingskracht en merkwaarde ontstaan niet zomaar. Dat is het resultaat van onvervalst
teamwork. Wij opereren op het snijvlak van merkstrategie, marketing, content creatie en brand
design. Dat doen we samen met jou. Jouw verhaal vormt de basis.
Wij zoeken de balans tussen aandacht en automatisering. Het evenwicht tussen kennis
en intuïtie. De grens tussen verbeelding en functioneel. Het resultaat is altijd een krachtig
marketing- en communicatieconcept. Merken maken doen we met flair: op onze eigenwijze,
originele en creatieve manier. Zo geven we jouw merk een onderscheidend karakter.
Content creatie, huisstijl, logo, webdesign, online strategie, social media coaching, applicatie
usability, SEO, DM, EM, online advertising en video. Van een enkele uiting tot een volledig
uitgewerkte campagne. Online staat daarbij vaak in het middelpunt. Deze cases laten zien hoe
dat in de praktijk uitpakt.

Bekijk meer
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Meer weten?
Voor overleg of vragen kun je contact opnemen met Jeroen

Jeroen van IJzendoorn
Merkstrategie
040 7470161
Contact
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Wij werken praktisch en creatief aan vorm, inhoud en functie. Jouw
merk dient daarbij als basis. Dát moet immers goed blijven voelen,
mee blijven groeien en aan de verwachtingen van de doelgroep
blijven voldoen. De aantrekkingskracht van jouw merk moet dan
ook in elke uiting voelbaar zijn. Van een blog tot een volledige
campagne.
Waar kunnen we jou mee van dienst zijn?
www.factortachtig.nl | +31 (0)40 7470161
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