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BRANDING
Met branding creëer je een merk. Een sterk merk. En dat is niet iets dat je op een regenachtige zondagmiddag
tussen de borrelhapjes in doet. Het vereist nadenken over wie je bent en waar je voor staat, praten met je
collega’s en aandachtig naar je doelgroep kijken. Schrijven en schrappen.
Een helder stappenplan kan jou hierbij goed helpen. Daarom hebben wij van 2manydots onze kennis en ervaring
gebundeld in deze whitepaper. De fases die wij zelf met opdrachtgevers doorlopen, zie je hier duidelijk afgebakend,
inclusief tips en tools.

WAT IS BRANDING?

karakter en persoonlijkheid. Want ga maar eens na -

Branding is het zoeken naar de unieke identiteit

zonder merk is Nike zomaar een kledingfabrikant en de

van jouw merk en het communiceren van jouw

Bijenkorf zomaar een groot warenhuis.

waarden. Hiermee geef je jouw organisatie niet alleen
een plekje in een drukke markt, maar bouw je ook

WAAROM BRANDING OM EEN STAPPENPLAN VRAAGT

naamsbekendheid en brand value op. Jouw doelgroep

Het is verleidelijk om bij branding bij het eind te

herkent je, maar -net zo belangrijk- ze herkennen

beginnen: wat je als je bedrijf wilt uitstralen. Het spelen

zichzelf in jouw merk.

met kleuren, lettertypen en logo’s is voor velen immers
het leukste onderdeel van een branding-exercitie. Maar

Branding is niet het herhaald tonen van jouw logo of

branding is lang niet zo effectief als er geen gedegen

slogan. Evenmin is branding het noemen van jouw

visie achter zit.

bedrijfsnaam in gesprekken of het toeschuiven van
flyers op een beurs. Natuurlijk kunnen deze acties

Omdat er redelijk veel komt kijken bij het bouwen van

onderdeel uitmaken van een brandingcampagne, maar

een merk, bestaat het gevaar dat je wordt overweldigd

zonder de gedachte erachter hebben ze weinig met

en ontmoedigd. Daarom hebben we het proces

branding of het bouwen van merken te maken.

opgedeeld in stappen.

WAAROM BRANDING ZO BELANGRIJK IS

PERFECTIONEER JOUW PRODUCT OF DIENST

Kun je een bedrijf hebben zonder een merk te hebben?

Jouw product of dienst moet juist perfect zijn. Met

Ja, dat kan. De friettent op de hoek is waarschijnlijk een

branding creëer je namelijk een imago, sfeer en

bedrijf, geen merk. Hetzelfde geldt voor je kleermaker.

verwachtingen mee bij je doelgroep. Verwachtingen

En de plaatselijke meubelwinkel daagt IKEA evenmin uit

die je, als het even kan, wilt overtreffen om van klanten

qua naamsbekendheid.

fans te maken. Dus is jouw dienst of product nog niet
helemaal af, werk daar dan eerst aan.

Maar als je bedrijfsmodel niet steunt op noodzaak
of puur gemak zul je harder je best moeten doen om

LEER JE DOELGROEP KENNEN

klanten te trekken. Want waarom zou iemand juist bij

Om een perfect match voor jouw doelgroep te zijn, dien

jóu moeten kopen?

je deze doelgroep door en door te kennen. Wat zijn de
drijfveren van jouw klanten? Wat zijn de problemen waar

Een sterk merk helpt jou om je van de concurrent te

ze oplossingen voor zoeken? Ook als je uitsluitend via het

onderscheiden: het roept een gevoel op, het geeft je

business-to-business model (afgekort B2B) werkt,
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kun je jouw doelgroep afbakenen en hier persona’s

CREËER JOUW MISSIE EN DRIJFVEER

voor creëren.

Hebben jullie nagedacht over jullie missie? Zo niet, dan
is dit het perfecte moment. In een bedrijfsmissie leg je

Een persona is een ijkpersoon: een zeer gedetailleerde

niet alleen uit wat je doet, maar ook waarom. Je legt

omschrijving van een gebruiker van jouw product of

hiermee voor jezelf en voor je werknemers uit waarom

dienst. Je zou het ook wel een stereotype kunnen

je elke dag uit bed stapt. Dit is een essentiële stap als

noemen. Van dit type klant stel je een profiel op,

je een merk wilt bouwen dat consistent communiceert

inclusief demografische gegevens, motieven, verlangens

en daarmee betrouwbaar overkomt. Onderzoek

en doelen. Je geeft deze persona zelfs een naam en

wijst bovendien uit dat bedrijven met een missie

zoekt er een foto bij om hem of haar tot leven te

betere financiële resultaten behalen en een hogere

brengen binnen jouw organisatie.

tevredenheid van zowel medewerkers als klanten kent.

Het is vaak niet eens nodig om klanten hiervoor te

Vragen die je kunt beantwoorden om tot een

enquêteren. Uit Google Analytics kun je bijvoorbeeld

bedrijfsmissie te komen zijn:

leeftijd, geslacht en regio halen. Op social media kun

• Wat is je bedrijf en wat doet het?

je zien hoe er over jouw organisatie wordt gepraat.

• Wat is het product of de dienst dat je aanbiedt?

Op Linkedin bestaan er ongetwijfeld groepen waarin

• Welke ambities heeft jouw organisatie?

jouw doelgroep vragen stelt. Ook jouw sales-afdeling

• Wat onderscheidt jouw bedrijf van de concurrentie?

of klantenservice weet goed wat er het meest speelt

• Waarom zijn wij als bedrijf of instelling nodig?

bij jouw klanten. Het is wel slim om een uitgewerkte
persona uiteindelijk bij de doelgroep te toetsen.

Betrek gerust het personeel bij het opstellen van
jullie missie. Verwacht evenmin dat hij de eerste keer

WAT IS JE HUIDIGE IMAGO?

helemaal perfect is. Het is normaal dat een bedrijf

Met jouw merk wil je een nieuw of ander imago

constant schaaft aan zijn missie. En wanneer mensen

creëren. Om te zien in hoeverre dat nodig is, zou je

jou vragen wat jullie bedrijf doet, kun je hen met de

eerst moeten onderzoeken wat jouw huidige imago is.

bedrijfsmissie beantwoorden.

Dat kan door een klanttevredenheidsonderzoek uit te
voeren. Daarin kun je vertellen wat je wilt uitstralen en

Als voorbeeld kunnen we de missie van Nike nemen:

kan de klant aangeven of dit strookt met het beeld dat

Iedere atleet ter wereld inspiratie en innovatie bieden.

hij of zij van jouw organisatie heeft.

Maar wacht, er staat ook een voetnoot bij: Als je een
lichaam hebt, ben je een atleet. Dat breidt de doelgroep

Een optie is bijvoorbeeld een lijstje met waarden

van Nike enorm uit, maar dat het geen luchtfietserij is

maken, waar jullie kernwaarden ook tussen staan. De

zie je overal op straat.

klant kan dan meerdere waarden aankruisen die hij of
zij bij jullie vind passen.
Ikea heeft iets meer woorden nodig:
Een andere manier om je imago te meten is door

Een ruim assortiment van goed ontworpen,

potentiële klanten aan te spreken. Kennen ze

functionele woninginrichtingsproducten

bijvoorbeeld jullie logo? Welke waarden associëren ze

aanbieden tegen zo laag mogelijke prijzen, zodat

ermee? Wat weten ze nog meer over je bedrijf? Op die

zoveel mogelijk mensen ze kunnen betalen.

VERDER LEZEN?

manier meet je tegelijkertijd ook de merkherkenning.

Download hier

DE COMPLETE WHITEPAPER!
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DEFINIEER DE WAARDEN VAN JOUW MERK

• Persoonlijke, authentieke klantenservice

In het verlengde van de bedrijfsmissie kun je de

• Kostenbesparing dankzij een goedkopere optie

waarden van jouw bedrijf op papier zetten. Dit zijn de

• Snellere service dan andere aanbieders

emoties en de kwaliteiten die je als merk waardeert.
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

KIES VOOR EEN BEDRIJFSNAAM, LOGO EN SLOGAN

• Avontuur

• Flexibiliteit

We vatten dit wel samen in één stap, maar eigenlijk gaat

• Leiderschap

• Traditie

het om drie verschillende stappen. De kans is echter

• Betrouwbaarheid

• Gezondheid

groot dat je al een bedrijfsnaam hebt. Waarschijnlijk

• Originaliteit

• Uitdaging

ook al een logo en misschien zelfs een slogan, maar

• Creativiteit

• Harmonie

die laatste twee zijn na de bovenstaande stappen

• Passie

• Veiligheid

ongetwijfeld aan vernieuwing toe.

• Deskundigheid

• Intimiteit

• Resultaat

• Wijsheid

BEDRIJFSNAAM

• Eerlijkheid

• Kwaliteit

Een goede manier om te beginnen met de queeste naar

• Solidariteit

• Zekerheid

een bedrijfsnaam, is door je kernwaarden erbij te pakken.
Daarmee heb je al wat termen die je mee kunt nemen

Een manier om de kernwaarden van jouw bedrijf te

in de brainstormsessie. De kunst van die sessie is dat je

vinden is door een lijst te maken van 3 kolommen. In

alle ideeën opschrijft die jou en je collega’s te binnen

de linkerkolom zet je negatieve ervaringen die je hebt

schieten, ook al lijken ze in eerste instantie waardeloos.

gehad met bepaalde merken. In de middelste kolom vat
je samen wat je zou willen vermijden. In de rechterkolom

Het beste gebruik je hier een whiteboard of schoolbord

zet je dan de waarde die daar lijnrecht tegenover staat.

voor. In het midden kun je dan een kernidee zetten en
hier omheen verschillende namen schrijven. Als een

Hoe langer je deze lijst maakt, des te makkelijker het

idee naar een volgend idee leidt, verbind je die met

wordt om er de belangrijkste bedrijfswaarden uit te

een lijntje. Als het bord vol staat, ga je kijken of er je

pikken. Vermijd overkill; streef naar 3 of 4 kernwaarden

bepaalde dingen kunt verbinden of combineren. Daarna

zodat deze makkelijk te onthouden zijn voor zowel jouw

maak je een shortlist met de 10 beste ideeën.

medewerkers als jouw klanten.
Leg deze shortlist vervolgens voor aan 3-5 personen uit
WEET WAT JOUW PRODUCT OF DIENST UNIEK MAAKT

jouw doelgroep. Laat ze hardop vertellen wat ze van

Natuurlijk zullen er altijd merken zijn met een groter

elk idee vinden. Heb je ideeën waarbij je een aparte

budget, maar dat verandert niets aan het feit dat jouw

schrijfwijze hanteert? Dan is dit meteen een goed

producten en diensten er mogen zijn. Maar wat maakt

moment om te testen of de doelgroep de naam op de

ze uniek? Vaak komt het op kleine details aan die jou

goede manier leest en uitspreekt.

van de concurrentie onderscheiden.
Zoek de gekozen bedrijfsnaam vervolgens op Google
Denk goed na over de manier(en) waarop jij bij

om te kijken of er geen conflict met een ander bedrijf

jouw klanten waarde toegevoegd. Hier zijn enkele

of een bestaande website bestaat. Vergeet ook niet

voorbeelden van manieren waarop producten

om de gewenste social media-kanalen te checken; het

of diensten zich van de concurrentie kunnen

zou jammer zijn als jouw naam al vergeven was. Als

onderscheiden:

laatste kun je bij de KvK checken of de bedrijfsnaam

• Tijdbesparing op dagelijkse taken

nog vrij is en of er eventuele gelijkheid met andere

• Een betere manier om productief te zijn

bedrijfsnamen bestaat.
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Een domeinnaam vinden die nog vrij is en past bij jouw

• Is onderscheidend

gekozen bedrijfsnaam is vandaag de dag nog niet zo

• Geeft een aanwijzing over wat je doet

gemakkelijk. Wist je dat er steeds meer domeinnaam-

• Wekt een bepaald gevoel op bij je doelgroep

extensies zijn zoals .amsterdam, .company of .io?

• Past bij jouw identiteit
• Geeft aan welk voordeel de klant geniet

LOGO

• Past bij de doelgroep die je aan wilt spreken

Met een woord- of beeldmerk representeer je jouw
bedrijf op eenvoudige wijze. Zo’n logo moet niet alleen

Let daarbij op dat je niet in één van de volgende

goed leesbaar, maar ook onmiddellijk herkenbaar

valkuilen trapt:

zijn. Voorkom daarom, voor zover dat mogelijk is,

1. Je missie als slogan gebruiken

gelijkenissen met andere merken. En al helemaal

Eerder in dit stappenplan heb je jouw missie

wanneer het om merken in dezelfde branche gaat. Je

opgesteld. Een bedrijfsmissie moet je zeker

wilt eruit springen!

meenemen in je zoektocht naar de perfecte slogan,
maar verwar hem niet met de uiteindelijke slogan.

Maar onderscheid creëren met alleen een logo is vaak

Klanten zijn niet zozeer geïnteresseerd in jouw

moeilijk. Daarom volgen we ook het branding-traject

drijfveren en toekomstvisie, maar willen weten wat

in deze whitepaper. De uitkomst is een combinatie van

je vandaag voor ze kunt betekenen.

woordkeuze, toon, kleurgebruik en grafisch ontwerp
waarmee je het onderscheid maakt.

2. Je merknaam uitleggen
De betekenis van je merknaam is niet zo relevant
voor je doelgroep. Nike legt nergens uit dat het

Voor het ontwerp van een logo huur je natuurlijk een

om de godin van de overwinning gaat en Nivea

ervaren grafisch designer in. Wellicht vraagt die jou om

vertelt ook niet dat de bedrijfsnaam sneeuwwit in

een moodboard te maken: een (virtueel) prikbord met

het Latijn betekent. Een slogan is er om jouw merk

daarop afbeeldingen en teksten die de sfeer uitdragen

persoonlijkheid te geven en naarmate je merknaam

van jouw merk. Op basis daarvan kan deze ontwerper

bekender wordt, gaat het een eigen betekenis en

een kleurenpalet samenstellen en een logo maken.

associaties krijgen.

Tip: registreer je logo bij het Benelux-Bureau voor de

Als dit als een hele opgave klinkt, moeten we je

Intellectuele Eigendom (BOIP) voor extra bescherming.

enigszins gelijk geven. Het is een hele uitdaging om

Dit is in veel gevallen helemaal niet zo duur als je

zoveel elementen in een slogan te verwerken, maar

misschien zou verwachten. Daarnaast biedt het juridisch

onmogelijk is het niet. Met de volgende voorbeelden

bescherming bij mogelijke toekomstige conflicten.

doe je alvast wat inspiratie op.

SLOGAN

Nike
Ikea
Lidl
Bol.com
Jaguar
Efteling

Een slogan kan je merk op vele vlakken ondersteunen.
In slechts enkele woorden distilleer je de essentie uit
jouw verhaal. Je kunt er de stem en persoonlijkheid van
je bedrijf mee tonen, er een belofte mee doen aan je
klanten en er jouw medewerkers mee te motiveren.

Just do it
Aandacht maakt alles mooier
De beste kwaliteit voor de laagste prijs
De winkel van ons allemaal
Born to perform
Wereld vol verwondering

Een goede slogan:
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STEL EEN HUISSTIJL OP

de codes voor jullie primaire en secundaire kleuren

Medewerkers die elk hun eigen PowerPoint-template

in RGB, PMS, CMYK, RAL en folie.

gebruiken bij het maken van presentaties; een website

4. Typografie

waarop de typografie voor de koppen (H1, H2, H3)

Welk lettertype gebruik je voor druk- en printwerk

en platte tekst niet consistent wordt doorgevoerd;

en welk lettertype voor online communicatie? Hoe

afwijkende e-mailhandtekeningen binnen de

groot worden koppen en subkoppen? Worden ze

organisatie...

vet? Wanneer druk je bepaalde woorden schuin? Hoe
maak je bullet point lists op? Eventueel kun je in dit

Herkenbaar? Deze en andere zaken kunnen afbreuk

hoofdstuk de voorkeurspelling voor bepaalde woorden

doen aan de herkenbaarheid en herinnering van een

opnemen, of deze in een apart hoofdstuk zetten.

merk. Ook komt het stukken minder professioneel

5. Stijlelementen

over als afwijkingen in huisstijlgebruik eerder regel

Gebruik je verschillende typen kaders voor aparte

dan uitzondering zijn.

soorten content? Wat voor kleur en stijl krijgen
deze? Licht je er af en toe een quote uit? Of voeg

Consistentie is één van de geheimen van een sterk

je her en der een icoontje toe? In dit hoofdstuk van

merk. Door steeds dezelfde kleuren, hetzelfde logo,

jouw stijlgids besteed je hier aandacht aan.

dezelfde slogan en hetzelfde lettertype te gebruiken,

6. Fotografie

word je herkenbaar en kom je betrouwbaar over. De

Aan welke voorwaarden moeten afbeeldingen

regels hieromtrent leg je vast in een huisstijlhandboek

voldoen om tot de huisstijl te kunnen behoren?

of huisstijlgids. Iedereen binnen het bedrijf dient zich

Schakelen jullie altijd een professionele fotograaf

aan deze richtlijnen te houden, maar hetzelfde geldt

in of zijn stockfoto’s ook welkom? Wat moet de

ook voor externe partijen als grafisch ontwerpers,

inhoud zijn van de foto en moet hij eventueel

webdesigners en drukkers.

bewerkt worden?
7. Huisstijldragers

Een huisstijlgids dient op zijn minst de volgende

Alle communicatiedragers die je al in omloop hebt,

elementen te benoemen:

dienen aan de huisstijl te voldoen: visitekaartjes,

1. Logo

enveloppen en briefpapier, maar ook digitale

Waar mag het logo staan en hoe moet het

dragers als sjablonen voor social media-posts en

gepositioneerd worden? Mag het ook op foto’s of

headers op social media-pagina’s. In de huisstijlgids

gekleurde achtergronden worden gebruikt of toch

staan afbeeldingen van al deze dragers met de

liever niet? Welke minimumgrootte moet men

bijbehorende afmetingen.

hanteren voor het gebruik van dit logo? Wat te doen
met zwart/wit uitingen?
2. Slogan/pay-off

8. Merk, historie en achtergrond
Mensen die met jullie huisstijl gaan werken,
kunnen wel wat achtergrond gebruiken. In dit

Op welke wijze moet de slogan en/of de pay-off

hoofdstuk van het huisstijlhandboek verwerk

worden gebruikt? Moet deze bijvoorbeeld altijd onder

je dan ook de bedrijfswaarden die je eerder

het logo staan of toch maar ernaast? En mag de pay-

in dit stappenplan opstelde, informatie over

off/slogan ook zonder het logo worden gebruikt?

het proces dat tot het logo leidde en een korte

3. Kleurgebruik

verantwoording voor de gekozen huisstijl. Meer

Drukkers en webdesigners moeten weten welke

begrip voor de richtlijnen zorgt ervoor dat deze

kleuren er bij jouw huisstijl horen. Vermeld daarom

ook beter zullen worden nageleefd.
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COMMUNICEER DAT STERKE MERK!

GEBRAND OP SUCCES

Je hebt de voorgaande stappen doorlopen en hebt een

De markt is dynamisch en dan hebben we het heus

echt merk gecreëerd. Op papier –in de huisstijlgids– ziet

niet alleen over jouw doelgroep. De concurrentie zit

het er gelikt uit, maar nu wordt het tijd om die theorie

evenmin stil. Daarom is het goed om periodiek naar

in de praktijk te brengen.

je merk en branding-campagnes te kijken. Is het nog
relevant? Raakt het dezelfde snaar als toen de huisstijl

Dus besticker die bedrijfsauto’s, verander het bord

werd opgesteld? We zien ook bij de grote merken dat ze

boven de deur en laat nieuw briefpapier drukken. Maar

van tijd tot tijd hun imago verfrissen.

verander ook de e-mailhandtekeningen, de social mediapagina’s en de website. Consistentie is hier de sleutel: al

Benieuwd hoe branding jouw bedrijf een boost kan

jullie communicatievormen moeten in hetzelfde jasje,

geven? Wij sparren graag eens met je. Vrijblijvend. Plan

zodat jullie herkenbaarheid maximaal wordt.

zelf een 20-minuten call met één van onze experts.

Dit is ook een goed moment om te onderzoeken hoe je
dat nieuwe merk aan zoveel mogelijk mensen in jouw
doelgroep toont. Zijn daar paginagrote advertenties in
een landelijk dagblad voor nodig of kun je beter voor
een Google Ads-campagne gaan?
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SPECIALIST IN CONVERTERENDE
WORDPRESS-WEBSITES

FULL-SERVICE INTERNETMARKETING BUREAU

TOP #3 WORDPRESS-BUREAU VAN NEDERLAND

Voor middelgrote tot grote bedrijven zijn wij de

Een markt die constant in beweging is, vraagt om websites

full-service partner op het gebied van online.

die flexibel zijn. Daarom zijn we ons in WordPress gaan

2manydots ontwerpt websites, ontwikkelt

specialiseren. Niet voor niets is WordPress het populairste

maatwerkoplossingen, stippelt je online

website-platform ter wereld. Inmiddels durven we het

strategie uit en zorgt ervoor dat jouw doelgroep

met zekerheid te stellen: 2manydots behoort tot de

jou feilloos vindt.

Nederlandse top 3 van WordPress-bureaus.

Naar Website

