
scherp observeren     goed richten     succesvoller raken= 

Hoe je dat doet. Wat daarvoor nodig is.

Strategisch denk- & Merkwerkboek Informeert, stimuleert, activeert

Branding your Future Proof Organization
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PREVIEW
Strategisch denk- & Merkwerkboek

Branding your Future Proof Organization



DISCLAIMER
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Dit boek kan schokkende passages bevatten voor een merk-waardige houding en gedrag van medewerkers.          
Eigentijds & doelgericht samenwerken aan duurzaam resultaat en groei wordt dringend geadviseerd. 

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Dit Strategisch denk- & Merkwerkboek informeert, stimuleert en activeert je, hoe je met jouw organisatie
duurzaam resultaat uit je merk en organisatie haalt. Hoe je onderscheidend vermogen en voorkeur creëert
en hoe je op een betrouwbare en bewezen manier meerwaarde(n) ontwikkelt en handhaaft in je organisatie.

Het leert je ook, hoe je het vertrouwen van je medewerkers, klanten, partners en overige stakeholders wint.
Hoe je een toekomstbestendig Merk creëert, evolueert en langdurige relaties realiseert.

Ambities die vragen om een strategische manier van denken en werken op de korte en lange termijn, waarbij
de combinatie ‘medewerker-eerst + klant-innovatie-strategie & meerwaarde(n)creatie’ de kern is waar het
om draait. Ik geloof daarbij sterk in een aanpak vanuit een gezonde balans tussen merk, mens, maatschappij
en markt.

Het boek geeft je inzicht en handvatten in de meerwaarde(n) van je Merk en activatie ten opzichte van vaak
kort-cyclische en uitwisselbare tactieken, producten en diensten, in een maatschappij waarbij steeds snellere
veranderingen de enige constante factor lijkt.

Ik wens je mede namens team Raackt veel inspiratie, plezier en succes bij het nadenken, leren, creëren en
werken vanuit dit Denk- & Merkwerkboek.

Cees Koot

Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

Je bedrijf, medewerker, klant, samenleving en milieu verdienen beter

“De combinatie ‘medewerker eerst’ +
klant-innovatie-strategie & meerwaarde(n)-

creatie, is de kern waar het om draait.”

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Medewerkers zijn de belangrijkste stakeholders van je merk.

Je merk kun je veel effectiever laden met integere en krachtige verhalen van
interne ambassadeurs dan met kostbare campagnes.

Freddy Heineken zei ooit dat de helft van zijn advertentiebudget weggegooid
geld is, maar dat hij niet wist welke. Het is een dilemma dat voor veel
marketeers herkenbaar is. Ik denk echter dat we in staat moeten zijn het
percentage ‘weggegooid geld’ fors omlaag te brengen. Sterker, ik ben ervan
overtuigd dat we aan de vooravond van een aardverschuiving staan.

Je merk kun je namelijk veel effectiever laden met integere en krachtige
verhalen van interne ambassadeurs dan met kostbare campagnes.
Bijkomend voordeel is dat de ambassadeurs tevens de beste ingang zijn voor
het vinden van nieuwe medewerkers. Juist op dat gebied zien steeds meer
organisaties dé uitdaging voor een gezonde groei.

  

Kort stimulerend  

verhaal vooraf
Van alle onderzoeken, publicaties en 

verhalen die ik heb gelezen voor dit 

boek ‘Branding your Future Proof

Organization’, raakte de publicatie 

‘Medewerkers zijn de belangrijkste 

stakeholders van je merk’ van Michel 

Michiels mij het meest.

Een aanrader als opmaat voor wat dit 

denk- en merkwerkboek jou in de 

praktijk naast kennis en vaardigheden 

aan verrassende resultaten kan 

opleveren.

Cees Koot

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Branding > communicatie

Het is niet verrassend dat branding vaak synoniem is met marketing en
communicatie. Marketing en communicatie immers zorgen dat het merk tot
wasdom komt.

Inmiddels is het merk veel meer dan een communicatie-construct. Talloze
onderzoeken bevestigen dit. Met het onderzoek van Gromark en zijn collega’s
als één van de belangrijkste.

Zij deden onderzoek naar de relatie tussen de winstgevendheid van een
organisatie en hun merkoriëntatie. Daarbij is de Merkoriëntatie uiteengezet
op een externe en interne as (zie afbeelding).

Je raadt het al, organisaties die het merk als kompas voor de organisatie
hanteren - de Leaders die het merk gebruiken om een sterke positie in de
markt te creëren én om medewerkers vanuit het merk aan te sturen - zijn
liefst twee keer(!) winstgevender dan de Sceptics; organisaties die vooral een
logo willen hebben voor op hun briefpapier en visitekaartjes.

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Gezonde balans

Het loont dus om het merk niet alleen als uithangbord, maar ook als kompas
te gebruiken en zo binnen met buiten te verbinden. Het merk moet een
strategisch management vehikel worden, waarbij de interne organisatie
(minimaal) net zoveel aandacht verdient als de externe marktbewerking.

Het onderzoek bevestigt dat. Na de Leaders komen de Educators op de
tweede en de Sales man op de derde plaats als het gaat om winstgevendheid.

Hoewel er geen onderzoek naar is gedaan, bestaat het vermoeden dat dit in
de jaren negentig van de vorige eeuw omgekeerd was. Simpel gezegd: toen
kwam je er als merk nog wel mee weg om een aansprekende belofte de
markt in te slingeren en die niet (altijd) waar te maken.

In een transparante wereld is het kansloos en misschien zelfs gevaarlijk om
een mooi maar inhoudsloos verhaal af te steken. Er moet gepresteerd
worden en dat is bij de Educators nu eenmaal beter geborgd. Bij hen wordt
het merk echt doorleefd door medewerkers en daarin gaat de komende jaren
de échte winst zitten.

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Medewerkers als motor

In een tijd van waarmaken vormen medewerkers de motor achter het succes
van het merk. Dit om vier eenvoudige redenen:

1. Medewerkers maken of breken de merkbeleving.

Het is een bekend gegeven dat 80% van de merkbeleving tot stand komt
door het gedrag van medewerkers en dat marketingcommunicatiemiddelen
(advertenties, website, folders, etc.) daar ‘slechts’ voor 20% aan bijdragen.
Je kunt dus nog zulke mooie campagnes ontwikkelen, als medewerkers niet in
staat zijn om die mooie beloftes waar te maken dan ga je als merk nat.

2. Medewerkers bepalen de authenticiteit van het merk.

Authenticiteit is inmiddels natuurlijk een lekker clichéwoord geworden. En
toch is dit begrip actueler en relevanter dan ooit. Immers, in het huidige
social media tijdperk is het makkelijk te achterhalen hoe (ex-)medewerkers
over hun werkgever denken. Hoe positief (of negatief) schrijven mensen
bijvoorbeeld over de organisatie als ze die verlaten? Het zijn echte, eerlijke
verhalen van mensen en geen vlotte, gescripte marketingteksten.

TEAMUP | Grip op transformatie©



3-12-2019 12

TEAMUP > Grip op transformatie©



3-12-2019 13

3. Medewerkers bepalen de innovatiekracht van het merk.

Mensen zorgen voor innovaties. En mensen komen alleen maar in beweging
en tot nieuwe, gave ideeën als ze enthousiast en gemotiveerd zijn. Een
inspirerende en richtinggevende merkidentiteit en het bieden van ruimte om
vanuit die identiteit te handelen, stimuleert medewerkers om bij te dragen.

4. Medewerkers bepalen de vitaliteit van het merk.

Door hun gedrag (waarmaken, communiceren en innoveren) bepalen
medewerkers, als ambassadeurs, in feite dus de vitaliteit van een merk. Daar
kan geen campagne tegenop.

Kortom, investeren in (potentiële medewerkers is dubbel zo goed besteed, ze
dragen bij aan merkbeleving en de merkprestaties, en verdient zichzelf altijd
terug! Het is zoals Richard Branson van Virgin zegt: “Zorg altijd goed voor je
medewerkers, dan zorgen zij goed voor jouw klanten en dus goed voor je
merk.”

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Employee engagement

Groei is en blijft voor veel organisaties het primaire doel. Om die groei te
versnellen is het cruciaal om in het merk te investeren en zo (potentiële)
medewerkers vanuit een krachtig en aansprekend verhaal te inspireren. Geen
overbodige luxe in een tijdperk waarin het vinden van goed en gemotiveerd
personeel een flinke en in toenemende mate zelfs de grootste uitdaging is.

Vanuit het belang van de werkgever (employer engagement) stappen we
over naar een tijdperk waarin we (ook) het belang van de medewerkers
voorop stellen (employee engagement). Zij (de medewerkers) moeten zich
vanuit hun eigen drijfveren en waarden kunnen en willen verbinden met de
idealen en ambities van het merk.

Merken die daar vol op inzetten gaan de komende jaren de slag winnen. Al is
het alleen al om het feit dat gemotiveerde medewerkers (zij die vanuit het
merkgedachtegoed aan de slag gaan) hogere kwaliteit leveren, langer aan
boord blijven, minder vaak ziek zijn, voor een hogere klanttevredenheid
zorgen en per saldo gewoon een stuk productiever zijn.

TEAMUP > Grip op transformatie©



3-12-2019 16

TEAMUP > Grip op transformatie©



3-12-2019 17

Twee fantastische dagen

“Het waren twee fantastische dagen.” Het is een legendarische zin uit een
commercial van Tempo-Team (‘Dat is er een van Tempo-Team) die bij
menigeen een glimlach op het gezicht doet verschijnen. Uitzendkracht
Mathijs is kort daarvoor uitgebreid in het zonnetje gezet door zijn collega’s,
inclusief de directeur.

Het is eentje uit de oude doos, maar wel eentje die de kern raakt dat (ex-)
medewerkers inmiddels de belangrijkste stakeholders van het merk zijn
geworden. Een ontwikkeling die jammer genoeg nog niet bij (heel) veel
organisaties is geland, maar die daarom juist kansen biedt om de komende
tijd de (meeste) aandacht op te richten!

TEAMUP > Grip op transformatie©
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Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

Inhoudsopgave
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STAKEHOLDERS INFORMEREN, STIMULEREN EN ACTIVEREN

1. Merkdoel en -doelstellingen IMPLIEDLY o.b.v. ondernemingsplan

2. Het merk IMPLIEDLY in het kader van samenwerking, 

marketingcommunicatie en ambassadeurschap

3. Inleiding en vragen merkanalyse IMPLIEDLY

4. Branding IMPLIEDLY in het kader van Internal Branding, 

communicatie en ambassadeurschap

5. Branding IMPLIEDLY in het kader van arbeidsmarktcommunicatie 

en ambassadeurschap

6. Branding IMPLIEDLY in het kader van marketingcommunicatie,  

Consultative Selling en ambassadeurschap

7. Branding IMPLIEDLY in het kader van Corporate communicatie, 

reputatie en ambassadeurschap

8. Van ambitie, doelen en strategie IMPLIEDLY naar acties en creatie 

die hier uitvoering aan geven

TEAMUP > Grip op transformatie© IMPLIEDLY | your freedom of choice©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

1. Merkdoel en -doelstellingen IMPLIEDLY o.b.v. ondernemingsplan

3-12-2019 20

WELKE ZIJN DIT NU EN WELKE ZIJN NODIG?

 Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie?

 Meer, beter en/of stabieler rendement?

 Groei?

 Meer op merk, mens, maatschappij en markt gericht?

 Een sterker toekomstig merk creëren en activeren dat 

mensen raakt en zorgt voor een toekomstbestendig 

bestaan?

 Functionele en emotionele vertrouwensband met je 

Stakeholders opbouwen?

“Een toekomstbestendig 
IMPLIEDLY merk”

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

1. Merkdoel en -doelstellingen IMPLIEDLY o.b.v. ondernemingsplan
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WELKE ZIJN DIT NU EN WELKE ZIJN NODIG?

 Verhogen van je naamsbekendheid, verbeteren van je 

imago, versterken van je reputatie?

 Onderscheidend vermogen, betekenis, voorkeur en 

loyaliteit (fans) realiseren?

 Think Big - Start Small - Make it happen - Do it together?

 …?

“Een toekomstbestendig 
IMPLIEDLY merk”

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

2. Het merk IMPLIEDLY in het kader van samenwerking, 
marketingcommunicatie en ambassadeurschap
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WAT IS DAAR IN EERTSTE INSTANTIE VOOR NODIG?

2.1   Kennis en kunde Merkmanagement, HRM & Sales

2.2   Maken van coherente keuzes

“Merkintegriteit tussen                                     
merkbouw en merkactivatie is essentieel voor 

succesvol merkmanagement”

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

2. Het merk IMPLIEDLY in het kader van samenwerking, 
marketingcommunicatie en ambassadeurschap
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2.1  KENNIS EN KUNDE MERKMANAGEMENT, COMMUNICATIE, 

HRM & SALES

 Naast de Algemeen en Financieel directeur staat de HRM, 

Sales, Marketing en Communicatie directeur of manager van 

vandaag centraal in dit Strategisch denk- & Merkwerkboek

 Samen vormen zij een multidisciplinair team van deskundigen

op vele gebieden zoals bijvoorbeeld: financiën, innovatie, 

aanpassingsvermogen, team-flexibiliteit, markt-, cultuur- en 

leiderschapsontwikkeling in een wereld waar digitale-, 

duurzame- en waarde(n)transformatie volop verandering en 

steeds meer disruptie met zich meebrengen

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY 

3-12-2019 24

START MERKMANAGEMENT 

3.1    Een Sterk merk, merk je

3.2    Wat zijn de merkniveaus voor duidelijke merkbeleving?

3.3    Waar staat en gaat het merk IMPLIEDLY voor?

“Effectieve merken geven 
in- en externe stakeholders
richting en betekenis aan

denken en doen”

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

Ooit was merkmanagement een puur tactische reclame- en 
design-activiteit (en helaas is dit vaak nog zo). 

 Inmiddels heeft het vakgebied zich ontwikkeld tot een 
strategische marketing- en ondernemings- oftewel 
organisatieactiviteit

 Waar merkmanagement ooit 'the name of the game' was, is 
het nu 'the game of the name'; het totale proces waarmee 
een onderneming in de naam van haar merk(en) structureel 
toekomstaandeel wil creëren en handhaven

TEAMUP > Grip op transformatie© IMPLIEDLY | your freedom of choice©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

 Een Sterk Merk is een effectief Merk. Het geeft richting en 

betekenis aan het denken en doen van zowel organisaties

als haar stakeholders in de markt. Het is, zoals de Engelse 

consultant Simon Anholt dat noemt: 

'a shortcut to decision making'

 Een Sterk merk helpt mensen kiezen. Van oudsher op de 

consumentenmarkt, maar in toenemende mate ook op de 

technische, digitale, industriële, arbeids-, kapitaal- als de 

non-profit-markt

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

De voordelen van een Sterk Merk zijn: 

 Het heeft een Purpose, waardoor het beter presteert 

 Een duidelijke en onderscheidende propositie en positie in 

haar segment

 Het heeft een hoge naamsbekendheid, goed imago en 

sterke reputatie

 Het kan een hogere prijs vragen

 Meer klanten krijgen

 Nieuwe klanten die terugkeren

 Makkelijker nieuwe producten en productinnovaties

lanceren

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

De voordelen van een Sterk Merk zijn: 

 Het werft makkelijker goede medewerkers en bestaande 

medewerkers blijven langer

 Het levert klantgerichte merkmeerwaarde (customer-

based brand equity) vanuit het perspectief van de 

‘consument’

 Medewerkers en organisatie groeien, omzet en financiële 

positie verbeteren

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

Wanneer de merkpijlers staan als een huis is:

 De inhoud van je merk relevant

 De verpakking passend

 Het verhaal kristalhelder

 De communicatie coherent

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

Omdat je merk de sterkst mogelijke dimensies heeft:

 Het levert de beste kwaliteit

 Toont leiderschap

 Is uniek

 Heeft meer fans, krijgt meer kanten en groeit in populariteit 

Kortom: het is op orde: waardoor het makkelijker en 

wendbaarder meebeweegt op de continue weg naar een 

toekomstbestendig bestaan

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©



Duurzaam resultaat uit je merk en organisatie

3. Inleiding en vragen merkdocument IMPLIEDLY
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3.1 EEN STERK MERK, MERK JE

Hoe ga je als IMPLIEDLY te werk?

 Wees zorgvuldig, ga niet te snel van 0 tot 100

 Bouw gefaseerd, geduldig, objectief en coherent aan je 
relatie en doel met je medewerkers, klanten, partners en 
overige stakeholders:

Vertrouwen

Vertrouwen

Vertrouwen

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©

“Van beleving tot beweging”



Wat zijn de Building Blocs
voor een sterk(er) en toekomstbestendig IMPLIEDLY-merk? 

Wat is de Multiplier voor IMPLIEDLY                                                                                                   
van deze doelgerichte en strategische merkmanagementaanpak?
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4.1 t/m 4.11

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©
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Manifest bond van Adverteerders

Dat zijn we niet zomaar. 
Zeker niet in een wereld waar iedere dag 
nieuwe technieken, nieuwe media, 
met nieuwe regels en talenten oppoppen.

Waar traditionele grenzen vervagen 
en consumenten zich anders gedragen.

Daarom zoeken we elkaar op. 
Grote en kleine merken. 
Oude en nieuwe merken.

En vormen we een B. 
Een Bond. 
Een Band. 
Een Broederschap. 
Een Bundeling van krachten.

Doe met ons mee. 
Deel wat je weet. 
En leer wat je nog niet weet.

Doe met ons mee. 
Laten we het vak vooruit helpen.

Zorgen voor transparantie.

De toon zetten 
binnen het krachtenveld van media, 
technologie en communicatie.

De weg vrijhouden voor de creativiteit en  
innovatie die ons vak zo mooi en spannend 
maken.

Alleen lopen we de toekomst mis, 
als BvA kunnen we hem bepalen.

Wij zijn adverteerders, 
als BvA kunnen we merkleiders zijn.



Droom > Denk > Durf > Doe > in woord

8. Van ambitie, doelen en strategie IMPLIEDLY                     
naar acties en creatie die hier uitvoering aan geven

Doelen
Kwantitatieve vertaling 

van de ambitie

Smart maken

Strategie
Strategische keuzes die we 
maken om de ambitie te 

realiseren

Acties
Acties die uitvoering geven 

aan de strategie

Dashboard
Monitoren, analyseren 

en bijsturen
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Bronvermelding: OGSM-model

IMPLIEDLY | your freedom of choice©TEAMUP > Grip op transformatie©
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 Het is een combinatie van verschillende methodes, modellen, concepten, theorieën 

en tools die bedrijven helpen om sterker, slimmer en sneller te worden.

 Het biedt organisaties concrete handvatten om up-to-date en toekomstbestendig te 

worden, maar vooral om dit te blijven.

 TEAMUP > is daarmee een betrouwbare methode met een zo kort mogelijke 

doorlooptijd die Cost en Profit efficiënt is. 

 Het doel: je organisatie- en marktaanpak up-to-date houden en gelijktijdig 

toekomstbestendig te maken.

Met dit pragmatische Denk- & Merkwerkboek kan je het merkmanagement van je 
organisatie beter vormgeven en organiseren. Samenwerking en co-creatie vanuit deze 
bewezen en betrouwbare aanpak leidt tot een sterker merk, waarbij je organisatie 
voortdurend wordt versterkt.

Dit Denk- & Merkwerkboek is een onderdeel van de methode TEAMUP > Grip op transformatie. 
Een methode die voortkomt uit de praktijk. Uit daadwerkelijke bedrijfssituaties. Maar ook een 

methode die is geïnspireerd en gebaseerd op wetenschappelijke artikelen en onderzoeken.

TEAMUP | Grip op transformatie©



“Je merk komt pas echt tot leven in het werk van mensen” 

Een sterker merk creëren en activeren dat mensen raakt
en zorgt voor een toekomstbestendig bestaan
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