
sterkmerk

Zó positioneer je 
een merk uniek en 
onderscheidend
De 7 stappen om dé persoonlijkheid 
in je markt te worden
     Zodat klanten voor jou kiezen



Is je merk een grijze 
muis of een copycat?

Veel bedrijven gaan op in de massa. Hun marketing 

valt niet op,  omdat ze niet vertellen wat ze uniek en 

onderscheidend maakt. Ze gaan geen emotionele 

connectie aan met hun doelgroep. Het zijn grijze 

muizen merken. Er ontbreekt een duidelijk merkbeeld.

Andere bedrijven praten alleen maar over zichzelf. 

Ze gebruiken vooral het “wij” woord in hun 

communicatie. Dit type ondernemingen vertellen 

over specificaties en zijn gericht op een transactie.  

Terwijl (potentiële) klanten op zoek naar ‘what’s in it for 

me?’ Waarom zou ik jou vertrouwen? Waarom zou ik jou 

geloven en een relatie met je aangaan. 

Er zijn ook bedrijven die anderen kopiëren. De copycats. 

Ze zien er allemaal hetzelfde uit en praten elkaar na. 

Dit type ondernemers gebruiken containerbegrippen. 

Ze zijn duurzaam, innovatief en ondernemen 

maatschappelijk verantwoord. Mooie woorden, maar 

wat betekent dat nu echt? Als je anderen kopieert, dan 

is je merk inwisselbaar. Alleen op de (laagste) prijs kun 

je dan nog het onderscheid maken.

Het overgrote deel van de bedrijven en organisaties 

begint bij de buitenkant van het merk, hoe het eruit ziet. 

Ze beginnen met een logo en een huisstijl. Het visuele 

plaatje. Maar wat is de kern? Waarom doe je wat je 

doet? Wat is je droom?

Merken die bij de kern beginnen hebben een grote 

voorsprong. Mensen zijn namelijk op zoek naar wat je 

drijft en waarom je doet wat je doet. Ze willen weten 

wat je menselijk maakt. Potentiële klanten willen weten 

of het goed voelt. Alleen zo kun je op lange termijn het 

vertrouwen van mensen winnen. Klanten nemen 90% 

van hun beslissingen op emotie en niet op rationele 

argumenten.  

Uit een grootschalig onderzoek door het vooraan-

staande reclamebureau Young & Rubicam blijkt dat 

merken met persoonlijkheid vele malen succesvoller 

zijn. Mensen herkennen zich in menselijke merken 

en kunnen zich ermee identificeren.  Deze bedrijven 

hebben loyalere klanten, bestaan langer, trekken 

makkelijker klanten én talent aan. Daarnaast hoeven 

ze niet op prijs te concurreren en zijn ze financieel 

gezonder.  

Ontwikkel daarom een sterk merk met persoonlijkheid. 

Zo kun je een voorkeurspositie innemen in het brein 

van je ideale klant. Positioneer je merk uniek én 

onderscheidend en wordt de marktleider in je branche.

Make business 
more human!

2 heb jij dat nou ook? 

Gaat je merk op in de massa of concurreer je vooral op prijs
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Heb jij dat 
nou ook?

Je vindt het lastig te vertellen wat je uniek en 

onderscheidend maakt

Je marketing, promotie en website levert 

nauwelijks rendement op

Je verhaal resoneert niet bij je doelgroep

Je probeert klanten rationeel te overtuigen

Het ontbreekt aan een helder merkbeeld dat 

richting en focus geeft

Je moet steeds achter nieuwe klanten aanjagen

Je concurreert vooral op prijs 

Wat maakt je merk nu uniek en 
onderscheidend?
Het is vaak lastig te verwoorden wat je merk uniek en 

onderscheidend maakt. Voor jou is het heel gewoon wat 

je doet. Maar wat maakt je anders en waarom zouden 

klanten voor jou kiezen?

Als je eerlijk bent, herken je dan 
onderstaande problemen?

Als je merkbeeld helder is
Hoe zou het zijn als je merkbeeld wel duidelijk was. Als 

je merk een duidelijke focus en richting zou hebben? 

Hoe zou het zijn als klanten voor jou kiezen en fan 

voor het leven zijn?

If no one hates it, 
no one really loves it.

Jessica Walsh

 de 5 redenen waarom veel bedrijven mislukken 
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The art of marketing is the 
art of building a brand. 
If you are not a brand, you 
are a commodity.

5 redenen waarom zoveel merken en 
bedrijven mislukken

Je wilt alles zijn voor iedereen (en eindigt als niets voor 

niemand). Vindt daarom de voor jouw merk zo uniek 

mogelijke niche. Zodat je onderdeel kunt zijn van de 

belevingswereld van je klanten.

Je hebt niet helder waarom je doet wat je doet. 

Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je het 

doet. Als je geen duidelijke visie hebt, is je merk een 

grijze muis en inwisselbaar. Start met je waarom en 

vertel dit aan de wereld.

Je communiceert op ratio en niet op emotie. Mensen 

nemen de meeste beslissingen op basis van emotie. 

“Voelt dit goed?”, “Geeft het me een veilig gevoel?” en 

“Word ik er aantrekkelijker van?”

Je communiceert over product en diensten en niet over 

oplossingen. Veel bedrijven praten alleen maar over 

zichzelf.  Over hun service of product. De klant wil alleen 

maar weten welk probleem je voor hem oplost en wat 

hem dat oplevert

Je stelt de klant niet centraal. 80% van de bedrijven 

vindt zichzelf klantvriendelijk, terwijl maar 5% van die 

klanten dat ook vindt. Leg daarom écht de focus op 

behoefte van je klant. Beantwoord zijn enige vraag: 

‘What’s in it for me?” 

Bedenk hoe je het leven van je klant verrijkt, welke 

behoeften hij heeft en hoe je daar aan bijdraagt.

Prof. Philip Kotler

De harde cijfers
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek overleeft 

slechts 50% van de ondernemingen de eerste 5 jaar. 

Binnen diezelfde periode is 60% van de ZZP-ers alweer 

opgehouden te bestaan. Eén op de drie startende 

ondernemers houdt het zelfs binnen een jaar alweer 

voor gezien. 

hoe mijn fascinatie voor merken begon? 



Hoe mijn fascinatie voor merken begon
Mijn vader was een groot fan van Ferrari sportwagens. 

Omdat hij niet de financiële middelen had voor een 1 op 1 

versie, maakte hij Ferrari modellen op schaal. De metalen 

1:43 schaalmodellen bouwde hij met de hand en in zijn 

spuitcabine spoot hij ze rood. Ferrari rood. Toen hij in 2002 

overleed, erfden mijn broer en ik hebben zijn collectie van 

700 (!) modelletjes.

Je kunt wel zeggen dat ik door mijn vader ernstig met het 

autovirus ben besmet. Bij ons in de familie stroomt er bij 

de mannen benzine door de aderen. Uitjes met de mannen 

gingen vaak naar het circuit van Zandvoort en we juichten 

als het merk met het steigerende paardje won.

Ferrari rood
Toen ik een beginnende tiener was, wilde ik heel graag 

een racefiets. Die moest natuurlijk rood zijn, Ferrari 

rood. Eigenhandig spoot mijn vader een oud fietsframe 

in de kleur rossa corsa. De kleur die hij ook voor zijn 

schaalmodellen gebruikte. De kleur die ik associeerde met 

passie, snelheid, Italie. Met emotie. Trots als een pauw was 

ik! Mijn fascinatie voor merken was geboren.

Nieuwe baas? Nieuw logo!
Veel ondernemers onderschatten het belang van hun merk 

enorm. Toen ik als marketeer bij een groot internationaal 

internetbedrijf werkte, was het merk vaak een afspiegeling 

van het ego van de CEO.

Bij elke nieuwe baas weer een nieuw logo, een nieuw 

kleurtje. Dan is je merk geen lang leven beschoren. Zo word 

je merk nooit een Ferrari. Je merk is immers veel meer dan 

een naam, kleur of logo. Volgens veel merk goeroes is je 

merk zelfs het meest waardevolle bezit van je bedrijf!

Wat doet je bedrijf ertoe? 
In de 30 jaar dat ik me nu bezig houdt met merken viel 

me telkens weer hetzelfde op. Veel bedrijven vinden het 

moeilijk te verwoorden wat ze anders maakt. Waarin ze het 

verschil maken en waarom klanten juist voor hen moeten 

kiezen. Want, welk probleem los je op en wat levert het de 

klant op? Merken zijn teveel met zichzelf bezig.

Daarnaast willen ondernemers klanten vooral overtuigen 

op basis van rationele argumenten. Terwijl uit onderzoek 

blijkt dat mensen meer dan 90% van hun beslissingen op 

basis van emotie nemen.

Het inzicht dat merken net mensen zijn, heeft mijn kijk 

op het vak radicaal veranderd. Om ondernemers en 

merkeigenaren te helpen dé persoonlijkheid van hun markt 

te worden, heb ik het Brand Core Framework ontwikkeld. 

Diep van binnen weet je heus wel wie je bent, maar vaak 

helpt het als een ander het naar boven haalt. Klanten 

kiezen onbewust. Ze kiezen op gevoel. Merkpersoonlijkheid 

zorgt voor de klik, omdat mensen willen zich herkennen in  

het karakter van je merk.

Alles wordt een stuk eenvoudiger als je duidelijk weet wie 

je bent als merk, als ondernemer. Waar je voor staat en wat 

je droom is voor deze wereld.  

Een sterk merk geeft focus
Een sterk merk geeft richting en focus aan je communicatie 

en bedrijfsvoering. Het laat zien wat het DNA van je bedrijf 

is. Keuzes maken wordt makkelijker en logischer. Je wordt 

eenduidiger in je verhaal, dat voor herkenning zorgt. Het 

scheelt je een hoop twijfeltijd.

Een sterk merk is tijdloos en kan de tand van de tijd goed 

doorstaan. Een sterk merk heeft persoonlijkheid. Als een 

Ferrari die je wilt verleiden met zijn schoonheid, Italiaanse 

passie en de wil om te winnen. Als je dit helder hebt en 

consequent uitdraagt, kunnen klanten zich makkelijk met 

je identificeren en een relatie met je aangaan. Zelfs fan of 

ambassadeur van je worden!

Make business 
more human!

5 de 7 bouwstenen voor een super aantrakkelijk merk 



De Brand Core 
Methode.

Merkessentie
De reden dat je bestaat, waarom je doet wat je doet, 

wat je gelooft dat waar is

Visie
Hoe ziet de wereld eruit die je wilt helpen creëren? 

Wat is je droom? Hoe maak je het leven van mensen 

mooier, beter, makkelijker?

Missie
Hoe je de visie gaat bereiken, de weg er naar toe

Merkwaarden
De waarden en principes die je hebt

Merkbelofte
Wat beloof je waar te maken, wat mag de klant van 

je verwachten? What’s in it for me?

Identiteit
Het gezicht en de stem van het merk.

Omgeving
Voor wie je het doet en hoe je die kunt bereiken. 

Wat je unieke aanbod is en wat het onderscheidend 

vermogen is van het merk.

Waarom een sterk persoonlijk merk 
zo belangrijk is
Het ontwikkelen van een sterk merk is essentieel 

voor elke organisatie. Het is het fundament voor 

alles wat je doet. Het maakt duidelijk waarom je 

doet wat je doet, wat je drijfveren zijn. Een goede 

merkstrategie geeft focus en richting aan je 

merk, aan de boodschap die je vertelt en hoe je de 

markt benadert. Een sterk merk is consistent en 

herkenbaar. Dat zorg voor vertrouwen en loyaliteit 

bij klanten. 

Sterke merken zijn in staat echte connecties 

aan te gaan. Met deze zeven bouwstenen leg je 

het fundament voor een aantrekkelijk merk met 

persoonlijkheid.

Van binnen naar buiten
Sterke merken beginnen bij de kern. Bij waarom 

je doet wat je doet en wat je drijfveren zijn. Alleen 

zo kun je op lange termijn het vertrouwen van 

(potentiële) klanten winnen en worden klanten 

loyale fans en ambassadeurs van je bedrijf.

Met deze 7 bouwstenen van de Brand Core methode 

leg je een ijzersterk fundament onder je merk. 

Een sterk merk bouwen vraagt een lange adem en 

consistentie. 

6

De 7 bouwstenen voor 
een ijzersterk merk

Winnende merken zijn gericht 
op relatie, niet op transactie

voor wie is deze methode extreem waardevol? 
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Voor wie is het 
Brand Core Framework

extreem waardevol?

Voor wie deze methode uitermate 
waardevol is?

Het Brand Core Framework is niet voor iedereen 
geschikt. Deze methode gaat je alleen wat 
opleveren als je bereid bent te investeren. 
Het bouwen van een sterk merk vraagt tijd, 
energie en een lange adem. Daarom is deze 
methode alleen van grote waarde als je:

een ambitieuze ondernemer of merkeigenaar 
bent en met je bedrijf wilt groeien

marketing of communicatie professional bent 
en aan de slag wilt met het neerzetten van een 
superhelder merkbeeld

(grafisch) ontwerper bent en je wilt 
opdrachtgevers niet alleen helpen met hun 
uitstraling (de buitenkant), maar ook met hun 
merkpersoonlijkheid

content specialist bent en het unieke en boeiende 
merkverhaal wilt vertellen 

ideale en loyale klanten wilt, die voor jou kiezen

wilt dat je merk dé persoonlijkheid in de markt 
wordt, zodat klanten een emotionele connectie 
met je aangaan

bereid bent om naar de ‘zachte kant’ van je bedrijf 
te kijken en staat open voor psychologie. 

Deze methode is niet geschikt voor:

     Grijze muizen en copycats
- Als je er niet in gelooft dat je bedrijf uniek of
 onderscheidend is. 
- Je het idee hebt dat je merk of bedrijf één van
 de velen is en er niet toe doet. 
- Als je niet op zoek wilt gaan naar waarin jij het 
 verschil kan maken, dan raad ik je af om mee 
 te doen.

 Ego trippers
 Praat je het liefst over jezelf? Over hoe goed je
 product of dienst wel niet is en wat het allemaal
 kan? Verplaats je je liever niet in wat de klant
 écht wil? Dan is deze methode niets voor jou. 

over het Brand Core Framework 

Your brand is not what YOU say it is
It is what THEY say it is.
Marty Neumeier
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De 7 bouwstenen van 
de Brand Core Methode.

Visie
Alles begint met een visie. Het beschrijft de verandering die 

je in de wereld wilt zien. Sterke merken hebben een heldere 

visie en weten welk hoger doel ze willen bereiken. Een doel 

dat verder gaat dan alleen maar geld verdienen.

Een visie laat zien waar je als bedrijf naar toe wilt. Een 

duidelijke visie hebben is cruciaal voor ieder merk. Het is het 

fundament van elke onderneming. Werknemers, klanten 

en toeleveranciers kunnen zich aan een visie verbinden en 

meehelpen om deze te realiseren.

Missie
De missie beschrijft de stappen die je zet om de visie te 

realiseren. Een heldere missie geeft focus en richting. Mer-

ken die door hun missie worden gedreven presteren beter, 

omdat ze weten wat ze leveren en waarom. Een missie is 

onderdeel van de cultuur en het DNA van een organisatie.

Stel je bent bergbeklimmer en hebt de visie om de hoogste 

berg te beklimmen. De missie is dan hoe je de Mount Eve-

rest gaat beklimmen, wat er nodig is en wat je motiveert om 

die top te bereiken.

Merkwaarden
Merkwaarden laten zien waar een merk voor staat. Wat de 

normen, waarden en overtuigingen zijn. Deze kernwaarden 

zijn als een kompas dat richting geeft aan een merk. 

Duidelijke merkwaarden zorgen ervoor dat je makkelijker 

keuzes kunt maken. Wat je wel doet en wat niet. 

Merkwaarden laten zien wat je uniek en onderscheidend 

maakt. Heldere merkwaarden geven vertrouwen en 

herkenbaarheid voor je doelgroep. Het legt de basis voor 

een succesvol, sterk en persoonlijk merk.

Het Brand Core Framework is een bewezen methode, 

waarmee je in zeven stappen het fundament legt onder 

een sterk en aantrekkelijk merk, dat ideale klanten 

aantrekt. We zetten de stappen voor je op een rij.

De merkessentie
De merkessentie is de bestaansreden van een bedrijf, 

organisatie of onderneming. Een krachtige merkessentie 

beschrijft de kern van waarom je doet wat je doet. Deze 

kern kan vaak in 1 krachtige zin worden samengevat. Zo is 

de brand essence van outdoor kledingmerk ‘We are in busi-

ness to save our home planet’. 

Simon Sinek is de grondlegger van het moderne merkden-

ken. De door hem ontwikkelde Golden Circle is een veel-

gebruikte methode om tot de kern van je merk te komen. 

Merken die in staat zijn hun waarom helder te krijgen zijn 

veel succesvoller. Ze zijn in staat op emotioneel niveau te 

verbinden. Dan te bedenken dat mensen 90% van hun be-

slissingen op basis van hun emotie nemen.

8 over het Brand Core Framework 

Mensen kopen niet wat je doet. 
maar waarom je het doet

Simon Sinek / Bestseller auteur
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De 7 bouwstenen van 
de Brand Core Methode.

Omgeving
Bouwsteen 7 van het Brand Core Framework gaat over de 

(externe) omgeving. Daarbij kun je denken aan de markt 

waarin je opereert, de positionering van je merk ten opzich-

te van andere aanbieders. Maar ook over hoe je je doelgroep 

het beste kunt bereiken, via welke kanalen en op welke 

locaties. 

De wereld verandert snel. Hoe speelt je merk in op deze 

ontwikkelingen. Hoe blijft het merk aantrekkelijk voor 

(toekomstige) werknemers, klanten en leveranciers. Welke 

producten en diensten passen daarbij en hoe ziet de ideale 

klantreis eruit. Hoe maak je je merk toekomstbestendig?

De identiteit
Onderzoek levert het bewijs dat merken met persoonlijk-

heid vele malen succesvoller zijn. Mensen willen immers 

met mensen een connectie maken, niet met een kille dienst 

of een statisch product. De persoonlijkheid van je merk 

maakt het verschil of klanten voor jou kiezen!

Merken zijn net mensen. Ze hebben een stem en een 

gezicht. Een visuele en verbale identiteit. Elk merk heeft zijn 

eigen en unieke DNA. Het ontdekken van  je Brand 

Archetype helpt bij het geven van karakter aan het merk. 

Wordt geen grijze muizen merk dat opgaat in de massa!

Het Brand Core Framework begint bij de kern. Bij 

de bestaansreden van een merk. Na de eerste 4 

bouwstenen (essentie, missie, visie en waarden) vertel 

ik je nu meer over de overige drie elementen van het 

raamwerk.

De merkbelofte
De merkbelofte is het antwoord op ‘what’s in it for me?’ 

Mensen stellen vragen als: 

- Hoe ga je mijn leven mooier, beter en makkelijker maken? 

- Hoe help je mij met het bereiken van mijn doelen? 

- Waarom zou ik jou geloven en vertrouwen?

Maak daarom kristalhelder welk probleem je voor je klant 

oplost en wat hem dat oplevert. 

Beloftes die je doet kunnen zowel functioneel als 

emotioneel zijn. Een mooi voorbeeld is de belofte van 

Tony Chocolonely. ‘Samen maken we 100% slaafvrij de norm 

in chocolade’.  Energieleverancier wil een fossielvrij leven 

binnen een generatie mogelijk maken. 

Wat is je belofte en hoe maak je die waar?

9

You now have to decide what ‘image’ you want for 
your brand. Image means personality. 

Products, like people, have personalities, and 
they can make or break them in the market place.”

David Ogilvy/ Reclamegoeroe

maarre... alleen grote bedrijven hebben toch een merk? 



Alleen écht grote 
bedrijven hebben 
toch een merk?

Alleen grote bedrijven hebben een merk
Zijn het alleen grote bedrijven als bijvoorbeeld 

Heineken, Coca Cola of Nike die een merk bouwen? 

Zeker niet! Elke ondernemer, elk bedrijf bouwt 
een merk. Of je nu wilt of niet. Als je niet zelf aan je 

persoonlijkheid bouwt, zullen anderen dat voor je 

bepalen. Het is wat anderen over je zeggen als jij niet in 

de kamer bent (quote van Jeff Bezos van Amazon). 

Dan kunnen ze maar beter iets goeds over je zeggen. 

Branding is dan ook niet alleen voor de multinationals 

met een mega marketingbudget. Iedere ondernemer of 

ZZP-er bouwt een merk. Elke onderneming heeft een 

reputatie.

Mijn identiteit kan ik toch uitbesteden aan een 
ontwerper?
Je merk laat je visie zien. Het maakt duidelijk wie 
je bent, waar je voor staat en wat je belofte is. 

Een merk is dus veel meer dan je naam, logo of een 

mooi kleurenpallet. Dat kun je niet aan een grafisch 

ontwerper uitbesteden. 

Vaak onderschat, maar je merk is het fundament onder 
je bedrijf. Bouw daarom een sterk merk dat herkenbaar, 

eenduidig en toekomstbestendig is.  

Een sterk merk laat je visie zien en geeft focus en 
richting aan je bedrijf. Zo trek je automatisch je ideale 
klant aan.
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Het bouwen van een sterk merk, dat is toch 
onbetaalbaar?
Grote merkbureaus vragen vaak tienduizenden euro’s 

voor het ontwikkelen van een merkstrategie en 

branding. Elk traject wordt door dit soort bureaus voor 

elke klant afzonderlijk opgezet. Terwijl de methode 

altijd dezelfde is.

De formule voor een sterk merk is nu met de Brand Core 

methode voor iedereen bereikbaar. Ik geloof dat iedere 

ondernemer, iedere onderneming iets unieks en eigens 

in zich heeft. Iets dat je merk anders maakt en daardoor 

aantrekkelijk voor klanten die bij jou passen.

De antwoorden die je nodig hebt voor het bouwen van 

een ijzersterk merk zitten al in je bedrijf. Ze moeten vaak 

alleen nog aan het licht gebracht worden. Daar gaat de 

bewezen Brand Core Framework bij helpen.

Ik wist niet wat ik nodig had, maar dit was het 

precies! Wie ben je en wat maakt je uniek en 

onderscheidend. Lastige maar cruciale vragen. 

Het Brand Core Framework gaf me de antwoorden!

Richard | Eigenaar  Telemarketing bureau

Hoe deze succesvolle e-tailer zijn persoonlijkheid laat zien



Volgens Pieter Zwart, de eindbaas van Coolblue is 

e-commerce uiteindelijk heel dom. Het is niet meer dan 

plaatje-knopje-prijsje…’

Een webshop beginnen? Dat kan iedereen. Maar de 

klant en zijn behoeftes centraal stellen, daar zit de 

echte uitdaging. In een interview met het tijdschrift 

Quote geeft hij aan dat het échte businessmodel zit in 

de klantbeleving.

Coolblue snapt als geen ander wat de behoeften van 

hun klanten zijn. Coolblue is obsessief als het gaat om 

klantbeleving. Hun credo ‘alles voor hun glimlach’ 

zit in de DNA van het bedrijf.  Daarom zijn ze binnen 

no-time een van de grootste spelers geworden in de 

witgoedmarkt.

Hoe kun je klanten het beste helpen als ze toe zijn aan 

een nieuwe wasmachine? Coolblue brengt de behoeftes 

van de klant tot in detail in beeld tijdens de klantreis. 

 Welke machine is voor mij de beste keus?

 Komen ze hem brengen als ik 4 hoog woon? 

 Hoe krijg ik zo’n zwaar apparaat boven? 

 Hoe sluit ik zo’n ding aan en wat doe ik met het oude 

apparaat? 

Coolblue lost het allemaal voor je op. Zodat je ondanks 

de financiële aderlating een glimlach op je gezicht hebt.

Alles voor jouw glimach
De meeste mensen denken pas na over een nieuwe 

wasmachine als de oude stuk gaat. Vaak kun je niet 

zonder. Geen probleem! Voor 23:59 uur besteld de 

volgende dag in huis, werkend en al. 

Coolblue’s keuze
Met Coolblue’s keuze wordt kiezen heel eenvoudig en 

super klantgericht. Ze helpen ze met de keuze voor een 

nieuw apparaat. Niet door over technische snufjes te 

praten, maar over hoe je zo’n ding gebruikt. Wil je een 

extra stille wasmachine, een voordelig instapmodel of 

een die zorgt voor minder strijkwerk? Coolblue staat je 

bij met advies.

Zelfs een wasmachine kopen wordt leuk
Coolblue is zo succesvol omdat ze over de hele klantreis 

nadenken. Van de eerste aankoopintentie, het advies, de 

aankoop, de verpakking tot aan het moment dat de klant 

zijn eerste wasje draait.

Coolblue is de Joker
Het koelblauwe bedrijf stelt alles in het werk voor 

jouw glimlach. Ze zijn de Joker, één van de 12 Brand 

Archetypes. Elke ervaring met Coolblue moet een 

glimlach op je gezicht toveren. 

Neem bijvoorbeeld het winkelwagentje. Het icoontje 

verandert naarmate je meer bestelt. De shoppoing cart 

verandert naar een busje en een vrachtwagen. Bestel je 

100 of meer dan wordt het een vracht helikopter. 

Probeer het zelf maar eens. Briljant!

Uiteindelijk 
is e-commerce 

heel dom...
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De beleving van de klant maakt het verschil.

wat een sterk merk je oplevert 
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Wat een sterk 
merk oplevert

Als je alles wilt zijn 
voor iedereen, dan eindig je 

als niets voor niemand.

Waarom merken met persoonlijkheid 
succesvoller zijn
Het voorstaande reclamebureau Young & Rubicam 

doet al jarenlang een grootschalig onderzoek naar 

merken. Ze onderzoeken waarom sommige merken erg 

succesvol zijn en andere merken juist helemaal niet. 

Hun onderzoek toont aan dat merken met 

persoonlijkheid vele malen succesvoller zijn. Deze 

merken hebben loyalere klanten, bestaan langer en 

hebben een hogere winstgevendheid. Heel logisch 

eigenlijk. Als mensen zich met een merk kunnen 

identificeren, zich erin herkennen, kunnen ze er ook een 

relatie mee aangaan.

Een Sterk Persoonlijk Merk zorgt voor gezonde groei 

van je bedrijf:

Omdat je persoonlijkheid loyale klanten aantrekt en aan 

je bindt

Omdat je aansluit bij hun behoeftes en emoties

Omdat ze zich persoonlijk in je merk herkennen, zich 

ermee kunnen identificeren 

Omdat je uitstraling herkenbaar, in balans en 

consistent is

Omdat ook voor medewerkers je identiteit superhelder 

is en ze dit ook uitstralen

Loyalere klanten zorgen voor meer winstgevendheid

waarom dit merk 5x meer kan vragen voor hetzelfde product



De aantrekkingskracht van persoonlijkheid
Voordat Starbucks Amerika veroverde, durfde niemand 

écht serieus geld te vragen voor een kop koffie. Voor je 

cafeïne behoefte snelde je langs een stoffig koffietentje 

of je haalde het gratis uit de automaat op je werk of 

school. Koffie, een echt commodity product. 

Niks bijzonder aan. Starbucks durfde het aan vele 

malen meer te vragen voor een bakje koffie en… klanten 

betaalden het zonder problemen.

Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
Door te luisteren naar de interne behoeften van hun 

klanten. Andere koffietentjes keken alleen naar de 

externe behoefte van de koffiedrinker; ‘Ik wil koffie!’

Net als gewone mensen hebben koffiedrinkers ook 

interne behoeftes. Ze willen graag ergens bij horen, 

gezien worden en welkom worden geheten.

Dat is precies wat Starbucks op inspeelt. Je vindt er een 

comfortabele bank waarop je kunt onthaasten en koffie 

kunt drinken die speciaal voor jou is gezet.

Oprechte aandacht
Waar je naam door een vriendelijke medewerker met 

de hand op een beker wordt geschreven. De koffie van 

jouw keuze wordt speciaal voor je gezet. Er is echte én 

oprechte aandacht voor je! Een verademing in deze tijd 

waar alles snel moet en iedereen gehaast is.

Een koffieboon is maar een koffieboon. Starbucks weet 

als geen ander hoe je waarde kunt toevoegen aan 

zo’n boontje. Bij Starbucks voel je je gezien en kun je 

genieten van een voor jou persoonlijk gezette koffie of 

frappuccino in de sfeer van een Italiaans koffiehuis.

Starbucks is de ontdekkingsreiziger
Veel mensen voelen zich aangetrokken tot het 

avontuurlijke karakter van Starbucks. Starbucks 

heeft de persoonlijkheid van de Ontdekkingsreiziger. 

Het koffiehuis is immers in bijna elke grote stad van 

de wereld te vinden. Het bedrijf bracht de sfeer van 

Italiaanse koffiehuizen naar de wereld. Een sterk 

staaltje van onderscheidend positioneren.

Ben je op reis dan biedt de koffiemaker je een thuis. Zelf 

noemen ze hun barretjes een ‘third home’. De plek naast 

huis en werk waar jij je thuis voelt. Zelfs als je de wereld 

bent over gevlogen. 

Klanten van Starbucks zijn bereid veel meer te 

betalen voor hun koffie, omdat deze koffiemaker 

precies begrijpt wat de interne behoeftes zijn van hun 

klanten. Koffiedrinkers die zich identificeren zich met 

de persoonlijkheid en het karakter van hun favoriete 

koffiemerk.

13 waarom je brand core zo belangrijk is

Waarom dit merk wel 
5x meer kan vragen 
voor hetzelfde product
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Waarom de 
Brand Core zo 

belangrijk is

Your brand is the single most 
important investment you 
can make in your business

Steve Forbes / Forbes Magazine 

Core stability
Ondernemen is topsport. Ondernemen vraagt focus, 

aandacht en training. Elke organisatie heeft een goede 

core stability nodig. 

Het is niet voor niets dat topsporters wekelijks heel 

wat uurtjes hun rug-, buik- bil- en heupspieren trainen. 

Deze spieren vormen de kern van je lichaam. Ze sturen 

andere spieren aan en zorgen voor balans, stabiliteit 

én betere prestaties. 

Een goede rompstabiliteit voorkomt ook nog eens 

blessures.  Niet alleen topsporters, maar iedereen heeft 

baat bij een goed getrainde core. Iets wat mijn fysio me 

adviseerde toen ik rugklachten had.

De kern van je bedrijf
Als ondernemer wil je ook dat jouw bedrijf presteert, 

gestelde doelen behaalt. Je wilt een onderneming die 

stabiel is, in balans en klaar voor groei. Zorg er daarom 

voor dat de kern, de Brand Core van je bedrijf in goede 

shape is. 

Vaak onderschat, maar je merk is de kern van je 

bedrijf. Je merk is het DNA van je bedrijf. Volgens 

merkgoeroes is het zelf het meest waardevolle bezit 

van je onderneming. Het toont je persoonlijkheid en 

laat zien wie je bent. Wat je als ondernemer uniek en 

onderscheidend maakt.

 

Sterke merken hebben persoonlijkheid en zijn bewezen 

succesvoller. Omdat mensen zich ermee identificeren 

en zich erin herkennen. Je merk is dus veel meer dan 

alleen maar een logo, een naam, vorm of kleur. 

En iedereen bouwt een merk, of je nu een zelfstandige 

bent of een multinational. En, of je nu wilt of niet...

Je bedrijf in optimale vorm
Met de 7 bouwstenen van het Brand Core Framework leg 

je een ijzersterk fundament voor een sterk, krachtig en 

persoonlijk merk, dat ideale klanten aantrekt en 

je business laat groeien. 

wat anderen over het Brand Core Framework zeggen 



Heeft deze whitepaper je interesse gewekt of nieuwe 

inzichten gegeven? Wil je echt aan de slag met 

het bouwen van een sterk merk, dan kun je nu het 

volgende doen:

1. Doe de Quiz
Als je benieuwd bent naar de persoonlijkheid van jouw 

merk of bedrijf, dan kun je de Quiz doen. Vul de vragen in 

en ontdek jouw unieke en onderscheidende karakter.  

Waarmee je een persoonlijke relatie met je ideale klant 

kunt aangaan.

2. Plan een strategiegesprek in 
Wil je serieus aan de slag met je merk en ervoor zorgen 

dat het een unieke positie inneemt? Plan dan een 

geheel  vrijblijvend strategiegesprek in. Tijdens zo’n 

gesprek stel ik je een aantal vragen over je bedrijf, je 

aanbod en wat je ambities zijn. Daarbij help ik je met het 

maken van strategische keuzes.

Klikt het en concluderen we samen dat ik je kan helpen 

met het bouwen van een sterk en aantrekkelijk merk, 

dan doe ik je een voorstel. Mocht er tijdens ons gesprek 

duidelijk worden dat er geen match is, of dat je bedrijf er 

nog niet klaar voor is, dan geef ik aan wat goede andere 

opties voor je zijn. Een strategiegesprek levert altijd 

waardevolle inzichten op. Dat is wat ik altijd terug krijg 

na zo’n gesprek.

Je kunt direct een afspraak in mijn agenda boeken 

door op onderstaande knop te klikken. 

Jouw investering? 40 minuten van je tijd. 

Ik spreek je graag! 

niet voor grijze muizen merken en copycats

Hans Baakman

Sterk Merk strateeg

e  hans@sterkmerk.nu

i sterkmerk.online/strategiegesprek
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Plan nu een gesprek in

Doe de Quiz

Wat je nu 
kunt doen

Bestel mijn net verschenen boek: 
Merken zijn net mensen

mailto:hans%40sterkmerk.nu?subject=Ik%20wil%20serieus%20aan%20de%20slag%20met%20een%20sterk%20merk%20en%20heb%20interesse%20in%20een%20strategiegesprek
mailto:https://www.sterkmerk.online/strategiegesprek-van-40-minuten/?subject=
https://sterkmerk.online/strategiegesprek-van-40-minuten/
https://sterkmerk.online/archetype-test-doe-de-quiz/
https://www.sterkmerk.online/product/merken-zijn-net-mensen/


De inzichten die het Brand Core traject geven, zijn 

superwaardevol! Het gaf ons een erg goed besef in de 

kernkwaliteiten van ons bedrijf en hoe we die kunnen 

vertalen naar de behoeften van onze klanten. 

De rode draad van onze activiteiten is veel zichtbaarder 

geworden. Zo is een krachtig fundament gelegd onder 

het verhaal dat we te vertellen hebben; samen met jou 

ontdekken we de WAUW factor van je bedrijf. 

Wat nu ook nog eens prachtig visueel verpakt is.

Johan / LSG Groep

Door mijn eigen niche, die van supersnelle speed pedelecs, 

binnen de fietsenmarkt in te nemen, is mijn zaak enorm 

gegroeid. Door deze methode durf ik me te onderscheiden, 

mijn plek in te nemen en af te stemmen op de behoefte van 

mijn ideale klant. 

Mijn webshop trekt nu maandelijks duizenden bezoekers 

en de omzet groeit elk jaar. Ook het aantal winkelbezoeken 

met echt geïnteresseerde klanten is fors toegenomen.

Marco | Fietsen van Stenis

Ik wist niet wat ik nodig had, maar dit was het precies! 

Wie ben je en wat maakt je uniek en onderscheidend. 

Lastige maar cruciale vragen. Het Brand Core Framework 

gaf me de antwoorden!

Richard | Eigenaar Telemarketing Bureau

Dankzij het Brand Core Framework hebben nu een 

ijzersterke identiteit staan, die perfect aansluit bij de 

behoefte van onze klanten. We hebben nu een helder beeld  

wat de Groene Woning zo uniek en onderscheidend maakt. 

Onze droom en - daarmee ons verhaal - hebben we nu 

super helder; ecologisch bouwen met zo weinig mogelijk 

belasting voor de aarde waarop we leven. Ook de naam, 

die krachtig en eigenlijk ook heel logisch is, was een 

prachtige uitkomst van de sessies. De investering was elke 

euro waard.

Ewalt | Directeur de Groene Woning

Ik dacht dat wat ik deed niet zo bijzonder was. Als coach 

wilde ik alles voor iedereen zijn, maar was eigenlijk niets 

voor niemand. Ik was onbewust op zoek naar wat me 

anders maakt dan anderen. Wat mijn kwaliteiten zijn en 

hoe ik die naar mij klant kan vertalen. 

Ik heb nu de antwoorden! Het is duidelijk waar ik voor 

sta en wat mijn bestaansrecht is is. Welke problemen ik 

voor klanten oplos en wat ze dat oplevert. In heldere taal 

en met pakkende beelden, weet ik dat nu ook duidelijk te 

maken.

Miranda | Trainingsacteur en therapeut

Wat anderen zeggen

Mijn eigen en unieke DNA is nu vertaald naar een onder-

scheidende uitstraling van mijn praktijk. Het is herkenbaar, 

persoonlijk en het is echt zoals ik ben. Klanten herkennen 

zich nu in mijn verhaal en worden erdoor aangetrokken. 

Ik heb een prachtige en krachtige identiteit staan. Het laat 

echt zien wie ik ben en waar ik voor sta. Bedankt Hans!

Sarah 

15 serieus aan de slag met het bouwen van een sterk merk?

Mijn merk geeft nu precies het gevoel weer wat ik klanten 

wil geven. Het is vertaald naar een uitstraling die goed bij 

mij past als persoon en bij mijn adviesbureau. Ik ben er met 

recht ik trots op en kan vol vertrouwen mijn klanten laten 

zien waar ik voor sta. Hans heeft een prettige en eigen stijl 

van werken en laat je als ondernemer  nadenken over wat 

je wilt uitstralen en overbrengen.

Rudolf | Strategie RYQ



“Ik verkoop 
geen bier,
ik verkoop 

gezelligheid”
- Freddy Heineken -


