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Beste ondernemer,
 
De kracht van een merk zit in het hoofd van jouw (toekomstige) klant. 
Maar hoe zorg jij dat je in het hoofd én het hart van de klant komt en blijft?
 
Als ondernemer doe je waar jij goed in bent; het bouwen aan, en zichtbaar
maken van jouw business en merk komt er vaak bij. Dit is precies waarom we
dit BE(E)-book hebben geschreven voor jou. 
 
Wij hebben ons BE(E)-book opgebouwd uit verschillende stappen, het is
geschikt voor ondernemers & interimmers die echt het verschil willen maken
met hun merk. Ondernemers die goed zijn in wat ze doen, maar hulp willen
om hun merk naar een volgend niveau te tillen. Ondernemers die vanuit hun
passie werken, klanten echt verder willen helpen én een duurzaam merk willen
opbouwen.
 
Ready to BE(E) Top of mind?
 
Veel leesplezier!
 
Madhu & Shanti

Shanti

Madhu
Merkstrateeg

Adviseur
Marketing & Communicatie
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D E  K R A C H T  V A N  
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We willen allemaal een sterk merk. Een merk dat een positief gevoel oproept en 
breed bekend is. Dit krijg je niet zomaar. Een merk opbouwen kost veel tijd en energie. 
Dit doe je door percepties te laden en door waar te maken wat je de klant beloofd. 
Besef je dat sterke merken een goed imago hebben. Wil je jezelf in de markt zetten, dan
moet je unieke associaties creëren in de hoofden van jouw klanten.
 

Hoe iemand over jouw merk denkt of voelt, geeft uiteindelijk de doorslag of hij of zij klant
gaat worden. En ook uiteindelijk of jouw merk wordt aanbevolen bij anderen. 
 
Het gaat er om dat je met jouw merk een positie inneemt in het hoofd van jouw
(toekomstige) klant. Dat klinkt vreemd, maar denk maar eens aan bekende merken.
Wanneer je aan deze merken denkt, komen er wellicht woorden als duurzaam, 
stijlvol of sportief naar boven. Waarden waar mensen ook mee geassocieerd worden. 
Het effect hiervan is dat je een keuze maakt voor een product of dienst omdat je je
herkent in een merk.  
 
Een merk weerspiegelt voor ondernemers vaak een deel van wie je bent. 
Als ondernemer produceer en verkoop je dus niet alleen een dienst of product, 
je levert ook een toegevoegde waarde. Op basis van deze waarde en jouw 
authenticiteit (hoe uniek ben je?) kan je jouw positie op de markt innemen.
 
Stilstaan en nadenken over jouw toegevoegde waarde en het imago dat jij wil creëren
wordt vaak onderschat. Wil je je onderscheiden, dan doe je dit met jouw merk. 
 

Een merk is het geheel van associaties die een (toekomstige) klant heeft. 
Probeer het maar eens: als je denkt aan een bekend sport- of automerk, 
dan ga je vanzelf associëren. Er zijn merken die je een bepaald gevoel geven 
en ook als eerst in je op komen. 
 
Associaties zijn ontstaan. Je hebt ze verkregen door content en verhalen die met
jou gedeeld zijn door het merk of door wat anderen jou hebben verteld. In jouw
hoofd heeft zich dus een idee ontwikkeld over waar een bedrijf voor staat.
 
Als ondernemer kan jij de associaties van jouw merk beïnvloeden. Niet alleen wat
iemand bij jouw merk denkt, maar ook het gevoel dat ze erbij krijgen. 

WAT IS EEN MERK?

HET BELANG VAN ASSOCIATIES

WELKE ASSOCIATIES MOET JOUW MERK ACHTERLATEN?
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PERSONAL OF BUSINESS
BRANDING?
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Een Business brand is gebouwd rondom de identiteit die je wilt creëren voor jouw
business.  De naam van het merk staat dan ook los van de persoon en is gekoppeld aan
je business, of aan het product of dienst dat je verkoopt. De waarde zit dan ook in het
product en/of dienst(verlening). Een Business Brand creëer je vanaf een nulpunt, er zijn
geen bestaande competenties waarop je verder bouwt zoals bij Personal branding. Deze
competenties, vaardigheden en ervaring pas je natuurlijk wel toe in de branding en hoe je
het bedrijf vorm geeft.  

Je hebt er vast van gehoord, Personal branding en Business branding. Welke vorm van
branding past het beste bij jouw merk? In de praktijk zie je steeds vaker dat merken voor
een persoonlijke aanpak kiezen, ondanks dat ze een business branding hebben. 

PERSONAL BRANDING

BUSINESS BRANDING

Een Personal brand, ook wel een persoonlijk merk, is gebouwd om jouw persoonlijkheid
als persoon. Het benadrukt wie je bent en wat je kan. Denk dan onder andere aan
competenties die je hebt en de ervaring en kennis die je bezit. Dit is ook wat je benadrukt
in de branding van jouw merk.

Bij een Personal brand heb je al mensen in je netwerk die jou kennen of weten wat je
doet. Mensen onthouden jouw merknaam omdat jij het bent. Omdat je bij Business
branding vanaf “niks” begint kan dit wel lastiger zijn en zal je meer aandacht aan
branding van jouw merk moeten geven.
 
De opkomst van het internet heeft er voor gezorgd dat we makkelijker met elkaar
kunnen communiceren en een boodschap op verschillende manieren én op
verschillende platforms kunnen overbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
website of social media accounts. Op een persoonlijke website en op social media is
het tegenwoordig makkelijk om een Personal brand op te bouwen. Bij een Business
brand is dat toch vaak lastiger. Mensen uit je netwerk kennen jou, maar kennen ze
jouw merk of bedrijf?  Een bewuste keuze geeft focus aan hoe jij je merk wilt
positioneren en hoe jouw Top of mind positionering er uit komt te zien. 
 

PERSONAL BRANDING VS BUSINESS BRANDING

WELKE BRANDING PAST HET BESTE BIJ JOUW MERK?
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DE USBE(E)
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De waarde die je levert bepaald voor een groot deel of de keuze op jouw merk valt.
Wanneer de klant een toegevoegde waarde ervaart zal hij of zij eerder voor jou kiezen én
is die bereid om hiervoor te betalen.
 
Waarom? 
Simpel: omdat jij de oplossing hebt! Vaak is die oplossing niet echt uit te drukken in een
bedrag. Wel in waarde, en waarde kan dus ook een gevoel zijn. 

USBE(E)

TOEGEVOEGDE WAARDE

De toegevoegde waarde is de waarde die je voor de klant creëert (waarde
voor de klant). De prijs is de waarde die je als ondernemer of bedrijf koppelt
aan hoeveel de klant waard is voor jou (waarde van de klant).
 
De prijs die je vraagt moet passen bij de beleving en de verwachting van wat
jij en dus jouw merk gaat leveren. Wanneer dit niet het geval is kan je de
verkeerde klant aantrekken die hele andere verwachtingen heeft van het
merk, product, dienst of expertise. Dit kan er voor zorgen dat de klant niet
voor jou kiest of de geleverde kwaliteit als onvoldoende ervaart.

WAARDE VOOR DE KLANT VS WAARDE VAN DE KLANT

Wat maakt jouw merk uniek? Dat is een vraag die veel ondernemers, bedrijven en ook
medewerkers zichzelf stellen. Wanneer je jouw Unique Selling Point (USP) of Unique
Buying Reason (UBR) hebt gevonden, zal je je moeten afvragen hoe 'Unique' deze is. 
De BE(E) maakt jouw merk uniek. De BE(E) is wie je bent, wat je uitdraagt en hoe je hier
mensen mee wilt aantrekken. Het gaat dus niet alleen om een element dat uniek is, maar
om het totaal. 

We vinden het niet gek om een taart bij De Bijenkorf
te kopen voor bijna 30 euro (voor 8 personen). 
 
Dit zou je waarschijnlijk niet betalen voor een taart
van 8 personen die je in de supermarkt koopt.

 
De waarde die je levert is een belangrijk onderdeel in de branding  
Hoeveel geld is deze waarde waard (prijs)?
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HET DNA VAN JOUW MERK
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DNA zit in iedere cel in jouw lichaam. Zonder DNA kun je niet leven, die bepaalt wat er
gebeurt.  Genen – welke ouders aan hun kinderen doorgeven – bestaan uit DNA en 
het is in de kern van elke cel van jouw lichaam aan te treffen. 
 
Elk mens bezit een uniek DNA, hoewel we slechts een honderdste van elkaar verschillen.
Met merken is het net zo. Het product of de dienst(verlening) die jij aanbiedt, bestaat
waarschijnlijk al, en dat geeft ook niet. Het gaat erom dat je het verschil kan laten zien én
ervaren door jouw (potentiële) klant. 
 
Mensen doen geen zaken met bedrijven, maar met mensen. Een manier om jouw DNA
om te zetten naar acties, start met een onderscheidende positie in de markt. 
De eerste stap om dit te doen is door merkwaarden te bepalen. 

De waarden van je merk geven aan op welke wijze jij invulling geeft aan jouw merk. 
Bij deze waarden is het belangrijk dat je er invulling aan geeft. Intern naar de
medewerkers, zodat het een manier van werken is. Extern naar klanten, prospects en
stakeholders om de perceptie van het merk te laden.
 
Merkwaarden zie je terug in de online en offline uitingen. Ze zijn niet alleen de basis in de
communicatieve uitingen, maar ook in het gedrag. Wanneer je consistent bent in je
uitingen versterkt dit de herkenbaarheid voor de klant en ook het vertrouwen dat de klant
heeft in jouw kennis en ervaring. Een persoon kiest er namelijk voor om een relatie met
een merk aan te gaan. Dit heeft te maken met herkenning van de waarden van jouw
onderneming. Deze persoon identificeert zich dus met jou. Dit is terug te zien in jouw
merkwaarden en de manier waarop jij deze aan de wereld toont. 
 
Je kunt merkwaarden dus zien als een doorvertaling van de identiteit van je merk en hoe
je wilt dat de klant jou ziet. De grote vraag blijft: hoe zorg je er met je merk voor dat de
wereld jouw identiteit voelt en terugziet? Juist! door het door te vertalen naar een
merkbeleving. 
 

MERKWAARDEN

Voorbeeld van merkwaarden
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VOOR WIE DOE JE HET
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Zonder klanten is er geen business. 
Hoe zorg jij ervoor dat (toekomstige) klanten weten wie je bent, wat jij voor ze kunt
betekenen, dat ze voor jou kiezen en ook bij je blijven? 
 
Door ze te verleiden, te boeien en te binden aan jouw merk én met het product of dienst
dat je aanbiedt. Een klant kiest niet voor een product of een dienst maar voor een
oplossing. Hij heeft namelijk een probleem of een behoefte, jij kan hem de oplossing
bieden. Met jouw kennis, expertise en ervaring kan je de klant laten zien en ervaren dat
jouw merk de juiste is voor de klant.

Het internet en social media hebben het ons, en dus ook klanten makkelijk gemaakt 
om te vergelijken en de meningen van anderen te bekijken. Dit zorgt er mede voor 
dat merken steeds zichtbaarder willen zijn. We meten en sturen dus ook op het 
aantal vieuws, clicks en CTR en ga zo maar door.
 
Dit is niet meer weg te denken in de manier waarop we nu ondernemen. 
Elk contactmoment met de (toekomstige) klant wordt steeds belangrijker. 
De klantreis is ook veranderd door het gedrag van de klant.
 
Door inzicht te hebben in de momenten dat de klant in aanraking komt met jouw 
merk kan je hier op gaan sturen. Zo kan je deze momenten gebruiken om de klant 
te beïnvloeden en jouw merk te laden. Deze momenten worden ook wel
touchpoints genoemd.
 
Er zijn veel verschillende activiteiten die jij kunt ondernemen om de touchpoints
te versterken. Denk bijvoorbeeld aan het delen van kennis en expertise. 
Dit zorgt er mede voor dat je opvalt bij jouw toekomstige klant. Bedenk eens iets
origineels, zoals bijvoorbeeld de uitkomst van de combinatie van drie verschillende
ideeën. Daag jezelf uit creatief te zijn. Zoek hierin naar je eigen stijl. Staar je vooral niet
blind op wat anderen doen, maar richt je op de waarde die jouw merk kan hebben voor
de klant. 
 
Een belangrijke vraag hierbij is, hoe wordt de ideale klant ook daadwerkelijk jouw klant. 
De valkuil hierbij is dat je het antwoord bekijkt vanuit welke stappen de klant doorloopt in
jouw ideale situatie. De praktijk is natuurlijk anders, de klant heeft zo veel kanalen tot zijn
beschikking, je kan nooit met zekerheid zeggen welke stap de klant als eerste zal zetten.

KLANTREIS

IDEALE KLANT
Jouw ideale klant heeft een probleem, waar jij de oplossing voor hebt. Het is
de klant  waar je jouw producten en diensten aan wilt verkopen of wilt laten
gebruiken.   
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M E R K B E L O F T E
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Een merkbelofte is een korte beschrijving van hoe je wil dat je klant jouw merk ervaart.
Het heeft als doel om klanten aan te trekken, zorgen dat de klant zich kan identificeren
met jouw merk en om ervoor te zorgen dat de klant jouw klant blijft. 
 
Wanneer je een merkbelofte hebt, is het belangrijk dat je doet wat je zegt. Walk the walk.
Het klinkt misschien heel logisch, maar het zit ook in de kleine details. Het zit in alle
klantcontactmomenten die de klant met jouw merk heeft. 
 
Wanneer je de merkbelofte als rode draad aanhoudt, dus niet alleen in de positionering
maar ook in de hele dienstverlening kan je op een authentieke manier een merkbeleving
realiseren. Ook vormt het een kompas voor de producten en/of diensten die je aanbiedt
en de gehele communicatie.
 

MERKBELOFTE

Welke belofte maakt jouw merk waar voor de klant? 
 

Je moet het kunnen waarmaken.
Het moet authentiek zijn en passen bij jouw merk.
Klanten moeten het direct begrijpen als ze het zien. Zorg er
dus voor dat het duidelijk en overtuigend is.
Door het onderscheidend te maken van de concurrent, maakt
het de positionering van jouw merk sterker. 

Waar moet een merkbelofte aan voldoen?
 

WELKE BELOFTE MAAK JIJ WAAR VOOR JOUW KLANT? 

Leveren binnen 24 uur. 
Het resultaat wat de klant kan behalen.
Betaalbare oplossingen voor beter leven (Ikea).
To bring inspiration and innovation to every athlete in the world (Nike).
The Ultimate Driving Machine (BMW).
Think different (Apple).

Voorbeelden van merkbelofte 
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Met al deze inzichten gaan we een positie innemen. 
Yes! We zijn aangekomen bij de positionering van jouw merk. 
 
In een positionering is het belangrijk dat je onderscheidend bent. 
Dit kan op verschillende manieren. Het gaat er om dat je waarde
toevoegt voor de klant. Er zijn vast meerdere punten waar je je op
kan onderscheiden, zorg er wel voor dat je niet te veel punten pakt.
Want dan onderscheid je je uiteindelijk ook niet of de toekomsige
klant weet niet waarom hij voor je moet kiezen. 
 
Welke perceptie en waarde kunnen we doen opleven in het hoofd
van de klant als het gaat om jouw merk – deze vraag staat in de
positionering centraal. Bedenk hierbij ook: welke positie neemt jouw
merk in ten opzichte van de concurrentie in de markt. 
 
 

De kracht van jouw merk.
Personal of business branding.
USBE(E).
DNA van jouw merk.
Voor wie je het doet.

In het BE(E)-book hebben we stilgestaan bij:

WELKE POSITIE WIL JIJ INNEMEN BIJ DE KLANT EN IN DE MARKT?
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We weten nu hoe jij je gaat positioneren en wat jouw merkbelofte is. 
Maar welk verhaal vertelt jouw merk? 
Het is tijd om jouw positionering door te vertalen naar Brand Story .
 

BRAND STORY
Nadat je weet wat joue merk-DNA is, welke merkwaarden hierbij passen, wie je ideale
klant is, hoe je  positionering eruit ziet en welke merkbelofte je gaat maken kan je een
doorvertaling maken naar een Brand Story. 
 
Brandstories vertellen waarom een merk bestaat, wat het merk doet en op welke manier.
De associaties die je wilt laden bij de klant, laat je terugkomen in het verhaal dat je aan de
klant vertelt.
 
Een Brandstory blaast leven in het merk en geeft een eenduidige richting. 
Het is de laatste stap om jouw merk in de wereld te zetten. Ook geeft het verhaal sturing.
Hiervoor kan je verschillende communicatie- en marketingactiviteiten inzetten. 
Ook zorgt het verhaal ervoor dat het gedrag van jouw medewerkers positief beïnvloed
wordt. Het zet dus een koers uit waar mensen zich aan kunnen verbinden. 
 
Een sterke Brandstory wekt  vertrouwen op. Het zorgt ervoor dat die klant volmondig JA!
tegen jou zegt. Het is een kloppend verhaal met een sterke drive, iets dat jouw klant en
medewerkers zullen voelen. 
 
Beschouw een Brandstory niet als een advertentie. Daarmee doe je het merk tekort. Een
Brandstory geeft een merk persoonlijkheid. Een verhaal is essentieel omdat een verhaal
overdraagbaar is: het wordt overgedragen van mens tot mens. Jouw merkverhaal is meer
dan een advertentie.
 
Een Brandstory is simpel. Elk verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Een
Brandstory is kort. Een eenvoudige structuur volstaat: Probleem – Oplossing – Succes 
 
Het verhaal zorgt voor de bestaansreden van jouw merk. De klant ondervindt waarom
jouw merk er toe doet. Een Brandstory zorgt er dus voor dat de klant jouw verhaal en
missie begrijpt én er deel van wil uitmaken.
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Met dit BE(E) Book willen wij jouw inzichten geven die je kan doorvertalen
naar jouw business. Inzichten om jouw merk Top of mind te maken. 
 
WIl jij samen met ons werken aan jouw branding?  Wij denken graag 
met je mee. BE(E) Top of mind geeft jouw merk een gezicht en focus. 
Wij helpen je om jouw merk DNA door te vertalen naar 
een sterke branding met een daarbij horende merkstrategie. 
 
Een eigen merkstrategie met inspirerende en authentieke verhalen 
zorgt er voor dat jouw merk in het hoofd en het hart van de klant 
komt en blijft. 
 
Wij delen graag al onze kennis, ervaring en inzichten met jou, zodat 
jij het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken. Het enige wat we samen
bepalen is wanneer we starten! 
 
BE(E) helpt ondernemers te doen waar ze goed in zijn, door te
ondersteunen in branding, marketing & communicatie. 
Dit doen we onder andere door online programma's, traningen, 
business coaching en het organseren van events. 
 
Are you ready to BE(E) Top of mind?
 
Madhu & Shanti

 

Nieuwsgierig

geworden?

Neem dan een kijkje op 

www.beetopofmind.nl 
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