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Hoe kun je als organisatie of als merk

in 2021 de verbinding met al je interne

en externe stakeholders behouden en

versterken?

Deze trend paper is bedoeld voor

Brand Managers , CMOs , en CEOs of

ondernemers die zich bezighouden met

merkidentiteit . Maar net zo goed – of

juist - ook voor HR-managers ,

Recruitment managers , Sales Directors

en andere leiders in organisaties .

Sterke , succesvolle merken werken van

binnen naar buiten .

De adviezen in dit document zijn

bedoeld voor het creëren van sterke

Corporate Brands , maar kunnen

vertaald ook toegepast worden voor

kleinere ondernemingen of Personal

Brands .

MANAGEMENT-
SAMENVATTING

In deze paper leer je meer over de

noodzaak voor het opbouwen van een

Purpose-driven Brand voor succes in 2021

en daar voorbij . 

Een sterk merk opbouwen is een
investering; een Purpose-driven merk
zorgt aantoonbaar voor snellere groei
op zowel bottom line indicatoren als
in medewerkers-tevredenheid en
klanttevredenheid.

Je leert in dit document ook meer over de

verbinding tussen Purpose-driven Brands

en Brand Advocacy oftewel Employee

Advocacy , en de ROI van initiatieven op

deze vlakken . 

Ten slotte reiken we je de handvatten aan

om je eigen Brand Story op een Purpose-

driven manier te (her)definiëren , en om een

succesvol Brand Ambassadorship

programma op te zetten . Belangrijkste

succesfactoren hierbij zijn authenticiteit ,

alignment , en het creëren van ownership

voor je merkidentiteit in alle lagen van je

organisatie .
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This year gave being mindful 

A new meaning . 

So let ’s give a new meaning to new years

And new beginnings;

In diversity find unity , 

In renewed purpose , freedom;

Let 2020 be the tension

The drawing of the bow

May 2021 be our release , 

To Shine , Connect and Grow .

RELEASE 2020

If anything this year has taught

It has been - to look within .

To connect though we are absent 

And be grateful in the present .

This has been a year of questions . 

Why are we truly here?

Is there life beyond the lockdown?

Is there life beyond the screen?

Is there any glimpse of freedom , light; 

As dark as it may seem?
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INLEIDING: SUCCES
VOORBIJ 2021 EN
PURPOSE-DRIVEN
BRANDS

En al deze stakeholders; deze

werknemers , partners en klanten zijn

nu vaak (fysiek) verder van elkaar

verwijderd dan ooit tevoren , meer

digitaal verbonden dan ooit , maar

waarschijnlijk ook meer dan ooit

onzeker , gefrustreerd of bang en

overweldigd door (digitale) impulsen .

Merkidentiteit is – met alle
ontwikkelingen van het jaar 2020 –
belangrijker dan ooit. Omdat
organisaties, ongeacht de huidige
omstandigheden, of zelfs dankzij die
omstandigheden, hun werknemers,
partners en klanten betrokken
moeten houden. Verbonden; aan het
bedrijf en aan elkaar.

Zeer duidelijk zijn over je doel en je

waarden , en in staat zijn om persoonlijk ,

authentiek en duidelijk aan je stakeholders

te communiceren hoe jouw doel aansluit bij

dat van hen , is wat in deze tijd het verschil

gaat maken . Zowel voor je bedrijf als voor

de mensen die afhankelijk zijn van wat het

produceert .

Onderzoek: mensgerichte , Purpose-driven

merken 

Met de artikelenreeks ‘Trends in Branding

en Marketing voor 2021’12 gepubliceerd

vanuit SparQle CBS ,1 deelden wij ons

onderzoek en onze visie op marketing en

branding voor de komende jaren . Naast

deskresearch spraken we voor deze serie

met verschillende deskundige professionals

op het gebied van branding en marketing ,

vaak voorlopers in het vakgebied .De

resultaten van ons onderzoek wijzen op één

ding:

https://medium.com/sparqle-brand-identity-insights/trends-in-branding-and-marketing-for-2021-consolidate-or-deepen-your-brand-identity-61d60e8723f
https://sparqle.xyz/#home


"Bedrijven, marketing en merken zullen veel meer mensgericht en Purpose-driven

moeten zijn om in contact te komen en te blijven met interne en externe

stakeholders, en om een significante positieve impact te hebben in 2021 en daarna."

In 2010 vertegenwoordigden materiële

activa slechts 30 tot 40 procent van de

waarde van een bedrijf . De rest is

immateriële waarde , en ongeveer de helft

van dat immateriële deel , bijna 30 procent

van de totale bedrijfswaarde , wordt

toegeschreven aan merken .2 Dit betekent

dat de financiële waarde die goed

beheerde merken creëren voor hun

eigenaren , relatief groeit ten opzichte van

de financiële waarde uit tastbare activa ,

gedurende de laatste decennia . In 2015 liet

Millward Brown ons zien3 dat in de 10 jaar

daarvoor de sterkste merken in de BrandZ

Top 100 Most Valuable Global Brands-lijst

met 102,6% in waarde stegen .

Daarentegen was de MSCI World Index ,

een gewogen index van wereldwijde

aandelen , slechts 30% in waarde

gestegen . Zelfs tijdens de turbulente

periode sinds 2006 groeide de BrandZ ™

Top 10 van meest krachtige

merkenportefeuille tweeënhalf keer sneller

dan de S&P , wat bewijst dat investeringen

om sterke merken te creëren en in stand

te houden superieure

aandeelhoudersrendementen opleveren .

Merkopbouw is een investering , geen

kostenpost4.

Waarom moet mijn merk Purpose-driven

zijn?

Naast financiële waarde en het behalen

van groeidoelen , helpen heldere , sterke

merken de organisaties waarbij ze horen

op een nog fundamenteler niveau .

Wat is een Purpose-driven merk? Wij

definiëren dat als een merk dat een

duidelijk (hoger) doel nastreeft , en op

alle lagen en in alle processen – zowel

intern als in de communicatie extern –

dat hogere doel gebruikt als kompas ,

toets , en meetlat voor beslissingen . Een

Purpose-driven merk is het kenmerk van

een organisatie die de mission statement

operationeel als leidraad gebruikt . Maar

waarom zou je juist nu in je merk

investeren? Omdat dat de optimale

manier is om jouw organisatie te helpen

haar doelstellingen te behalen , vooral als

je investeert in je merk vanuit Purpose .

Dat heeft een positief effect op zowel de

menselijke- als de bottom line

doelstellingen; zowel op de korte als op

de lange termijn .

Waarom is Brand Identity überhaupt

belangrijk? De ROI van branding

Brand Identity oftewel merkidentiteit is

belangrijk voor organisaties , omdat

sterke merken organisaties helpen hun

financiële en andere doelen

gemakkelijker te behalen . Merken

creëren financiële waarde voor hun

eigenaren , en goed beheerde en

consequent gebruikte merken meer dan

andere . Volgens een analyse van

Millward Brown Optimor bestond in 1980

bijna de volledige waarde van een

gemiddeld S&P 500-bedrijf uit tastbare

activa (stoelen , fabrieken , inventaris ,

enzovoort).
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We gaan even terug naar de basis van

merkidentiteit5. In zijn baanbrekende

“The Brand Handbook” legt Wally Olins

in beknopte schrijfstijl uit wat merken

zijn , hoe ze te maken , hoe ze te laten

werken en hoe ze in stand te houden . De

kern van het merk , schrijft hij , zijn een

duidelijke identiteit en missie:

“Het fundamentele idee achter het merk

is dat in alles dat de organisatie doet ,

alles wat ze in bezit heeft , en alles wat ze

produceert , ze een duidelijk beeld moet

projecteren van wat ze is en wat de

doelstellingen zijn . […] Het kernidee is

wat de organisatie aandrijft . Het is waar

de organisatie om draait , waar ze voor

staat , en waar de organisatie in gelooft .”

Met andere woorden: aan de basis van

een merk staat het hogere doel van de

organisatie . Oftewel: de Purpose .

Waarom zou je niet veel liever

consolideren en je inspanningen gericht

houden op al het andere dat je op je to-do-

lijst hebt staan als ondernemer , CMO of

Brand Manager? In de afgelopen 20 jaar is

er nauwelijks een tijd geweest - met de

opmerkelijke uitzonderingen van

september 2001 en 2008 - dat het

noodzakelijker of logischer was om ons

doel als mens opnieuw te definiëren en te

verfijnen . Of als organisatie om ons merk

opnieuw uit te vinden , te versterken en

nieuw leven in te blazen . Om bescheiden

te zijn . 

Om terug te gaan naar de basis .

Juist in 2020 was het - en in 2021 blijft het

- enorm belangrijk om onze mensen op één

lijn te krijgen , te inspireren en in staat te

stellen hun unieke waarde toe te voegen

aan ons merk . Om je mensen tevreden ,

betrokken en gemotiveerd te houden .

Om ervoor te zorgen dat klanten begrijpen

en voelen waarom ze een band met jouw

merk zouden moeten zoeken en behouden . 
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In onze visie is het helder hebben van je

Purpose; waar je merk voor staat en om

draait , een ongelooflijk belangrijk

kompas om op elk niveau van operatie en

besluitvorming naar terug te kunnen

verwijzen . Verderop in deze paper gaan

we nog wat dieper in op het belang van

Purpose-driven branding .

Waarom zou je jouw merk juist nu

opnieuw definiëren?

Maar waarom zou je juist nu in je merk

investeren? Is er niet al meer dan genoeg

aan de hand in de wereld en in het

bedrijfsleven momenteel?

Onderzoek (bijvoorbeeld van Binet en

Field6) wijst al langer uit dat we in de

wereld van digital marketing anno 2021

juist minder de focus moeten hebben op

het genereren van leads , en méér moeten

investeren in merkwaarde . Na de

gebeurtenissen van 2020 is dat nog meer

het geval dan daarvoor .

Meer investeren in je merkwaarde is dus

absolute noodzaak . Hoe wil je er in 2021

anders voor zorgen dat jouw organisatie

en jouw merk blijft bestaan , en zelfs kan

blijven groeien?

https://sparqle.xyz/de-zes-elementen-van-succesvolle-brand-management/
https://www.linkedin.com/post/edit/wake-up-call-voor-merken-rob-revet-mbm-smp?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BbJU59LyLQPCpNtXc1zFYbg%3D%3D


Zeer duidelijk zijn over je doel en in

staat zijn om persoonlijk, authentiek

en duidelijk aan je stakeholders te

communiceren hoe jouw doel aansluit

bij dat van hen, is wat in deze tijd het

verschil gaat maken. Zowel voor je

bedrijf als voor de mensen die

afhankelijk zijn van wat het

produceert. Employee Advocacy of

Brand Ambassadorship is de uiterlijke

uiting van een Purpose-driven merk.

VISIE: PURPOSE-
DRIVEN MERKEN EN
EMPLOYEE
ADVOCACY

“Je merk Purpose-driven maken is in

wezen hetzelfde als je marketing baseren

op Employee Advocacy ."

Van diversiteit naar uniciteit , verbinding

en groei

Je merk versterken begint bij het

versterken van je mensen en hun

verbinding met je merk . Mensen en

organisaties die maximale groei willen

bereiken in de toekomst , moeten zichzelf

onderscheidend neer zetten in het nu .

Dat onderscheid begint bij jezelf echt

goed te leren kennen . Vanuit diversiteit en

inclusie - naar uniciteit in identiteit . En

vandaaruit naar verbinding en groei .

Een merk of organisatie kan enkel zo

sterk kan zijn als de mensen die bij het

merk horen . Ons onderzoek wijst – naast

het belang van Purpose voor sterke

merken - op nog een erg duidelijke trend:

Employee Advocacy oftewel Brand

Ambassadorship is de toekomst van

marketing en branding .

In onze visie beginnen Employee Advocacy

en Brand Ambassadorship bij de kern van

het merk; de Purpose – en de verbinding

die iedere medewerker of potentiële Brand

Ambassador ermee heeft .
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Waarom horen Purpose-driven Brands

en Employee Advocacy bij elkaar?

Waarom liggen Purpose-driven merken

en Employee Advocacy in het verlengde

van elkaar? Omdat een Purpose-driven

merk zijn , draait om ‘Alignment ’ . Oftewel

het ‘in lijn brengen met elkaar ’ : van het

doel van het bedrijf tot het ‘waarom ’ of

de ‘persoonlijke Why ’ van de

werknemer; van de missie van de

werknemer en het bedrijf tot de

doelstellingen van de klant .

Nogmaals: alles wat je als bedrijf of

organisatie doet , moet in lijn zijn met

wat je zegt dat je doel of missie is5. En

deze afstemming begint met de

afstemming van mensen en hun

drijfveren en acties .

Voor het geval het op dit moment nog

niet 100% duidelijk is: dit betekent ook

dat Employee Advocacy en/of Brand

Ambassadorship van binnenuit

beginnen; met het creëren van een

Purpose-driven merk - samen met HR en

leiderschap en eindigend ver voorbij de

traditionele marketing- en merk- en

zelfs sales- en customer service-rollen .

Employee Advocacy-programma 's en

Brand Ambassador content zijn slechts

de (uiterlijke) uitingen van een Purpose-

driven en ‘Purpose-aligned ’ organisatie .

Hetzelfde geldt voor een Brand

Ambassador sales .

Purpose Alignment: Marketing en Branding

verbinden met HR en verder

Zeer duidelijk zijn over je doel en in staat

zijn om persoonlijk , authentiek en duidelijk

aan je stakeholders te communiceren hoe

jouw doel aansluit bij dat van hen , is wat in

deze tijd het verschil gaat maken . Zowel

voor je bedrijf als voor de mensen die

afhankelijk zijn van wat het produceert . 

Hoe ziet dit samenwerken met HR ,

recruitment , sales en breder leiderschap

voor interne Purpose alignment er dan in

de praktijk uit? Een goed voorbeeld hiervan

is de "HR-disruptor van Adobe7", al

zichtbaar in 2019:

“Adobe combineerde de rol van Chief

Human Resource Officer (CHRO) met de

rol van Executive VP Customer and

Employee Experience (CEXO). Met de

strijdkreet om "te verstoren of verstoord

te worden", draagt Adobe 's CHRO / CEXO

meerdere petten, hyper-focust hij of zij

zich op de klant- en werknemersrelaties

en concentreert zich op de overlap

daartussen."

Waarom merken nu menselijker ,

authentieker en meer Purpose-driven

moeten zijn: ROI

Het draait dus allemaal om mensen . Een

menselijk doel , een menselijke connectie ,

een verhaal en een menselijke ervaring .

Iets groters dan wijzelf .
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Vergis je niet , het feit dat deze bedrijven

een hogere medewerker- en

klanttevredenheid behalen en sneller

groeien in omzet en winst , is geen toeval .

Medewerker- en klanttevredenheid , en

vervolgens winstgevendheid , hebben

onvermijdelijk invloed op elkaar . Hierbij is

medewerkerstevredenheid het startpunt

voor lange termijn klant- en financiële

waarde .

Uit hetzelfde rapport van Deloitte:

"In een consumentenpeiling vroeg

Deloitte de respondenten om te delen

waar ze het meest om gaven bij het

nemen van beslissingen over merken […].

Dat veel consumenten tegenwoordig

beslissingen nemen op basis van hoe

merken hun mensen behandelen , hoe ze

omgaan met het milieu en hoe ze de

gemeenschappen waarin ze actief zijn

ondersteunen ."

Tevredener werknemers; tevredener

klanten; tevredener CFO ’s en

aandeelhouders .

Maar als dat het geval is , hebben we dan

ook bewijs dat dit alles bedrijven en

merken zal helpen groeien? In een  goed

gedocumenteerd marketing- en

merkrapport pleit Deloitte Consultancy

voor het brengen van "Authenticiteit naar

ons digitale tijdperk7":

De driedubbele winst van Purpose-driven

Branding en Employee Advocacy

Kunnen we dit nog meer staven? Purpose-

driven merken realiseren tot 300% meer

omzetgroei7 en kunnen dat koppelen aan

een aantoonbaar hogere

medewerkerstevredenheid .

En wat maakt Employee Advocacy zo

begeerd? Marketinginspanningen met een

focus op Employee Advocacy kunnen veel

meer impact opleveren in termen van

views , likes , betrokkenheid en leads .

Merkboodschappen van het bedrijf reiken

561% verder8 wanneer ze worden gedeeld

door werknemers versus merkkanalen .

Opeenvolgende veranderingen in de

algoritmes van sociale mediaplatforms als

Facebook , LinkedIn en Instagram dragen

hier alleen maar aan bij . 31% van de

snelgroeiende bedrijven heeft een

geformaliseerd programma voor Employee

Advocacy .

Daarnaast noemt bijna 86% van de

werknemers die deelnemen aan een

employee advocacy-programma dat de

toegenomen aanwezigheid op social media

een positieve impact heeft op hun carrière .

Alsof dat nog niet genoeg is , treedt er een

psychologisch effect op wanneer mensen

deel gaan uitmaken van dit soort

programma 's , waardoor ze zich intrinsiek

meer verbonden voelen met het bedrijf .

Employee Advocacy in combinatie met een

Purpose-driven Brand is dus echt een win-

win-win-oplossing . 

Vraag je je nu af hoe dit alles er na 2020 uit

zou kunnen zien voor jouw organisatie?

“Purpose-driven bedrijven winnen sneller

aan marktaandeel en groeien gemiddeld

drie keer sneller dan hun concurrenten ,

terwijl ze tegelijkertijd een hogere

werknemers- en klanttevredenheid

behalen ."
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In de volgende onderdelen van deze

whitepaper gaan we dieper in op het

herdefiniëren van jouw Brand Story en

Brand Purpose , en het opbouwen van

een Employee Advocacy of Brand

Ambassadorship programma . Om jouw

hernieuwde , Purpose-driven merk uit te

gaan dragen van binnen naar buiten .
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Strategisch herdefiniëren en verstevigen

van Brand Purpose & Brand Story

Wie zijn we, waar staan we voor, en

communiceren we op de manier die

dat het beste uitstraalt? Je

Merkidentiteit, Marketing en

Communicatie versterken werkt van

binnen naar buiten. Eerst interne

helderheid en verbinding, dan externe

sprankeling en aantrekking. Maar hoe

formuleer je een Purpose-driven

Brand Story?

BRAND IDENTITY:
JOUW PURPOSE-
DRIVEN BRAND STORY
VORMGEVEN

Hoe kun je als organisatie in deze tijd

de juiste klanten of nieuwe

medewerkers aan je merk binden? De

meest effectieve manier daarvoor is om

je consistent op de juiste manier te

profileren . Maar hoe zorg je voor de

juiste visuals , kloppende teksten , en het

strategische inzicht om deze effectief

toe te passen?

Hoe zorg je er bovendien voor dat het

beeld dat je uitstraalt daadwerkelijk klopt

bij je identiteit? Dat het herkenbaar is voor

de mensen binnen je organisatie , en dat zij

tot in hun tenen voelen en begrijpen

waarom en hoe juist zij ook je merk naar

buiten toe kunnen vertegenwoordigen? 

Dat kan alleen maar als je je Brand Identity

integraal en strategisch toepast . Van

binnen naar buiten . En dat begint bij het

(her)definiëren , opfrissen en verhelderen

van je Brand Story .

Jouw Purpose-driven Brand Story

vastleggen

Een conceptuele Brand Identity oftewel

Brand Story vastleggen kun je op

verschillende manieren doen . Een Brand

Book kan een heel fijne , concrete plek zijn

om de kern van jouw merkidentiteit vast te

leggen en te delen met interne en zelfs

externe stakeholders .
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Een Brand Strategy presentatie of

document kan ook een prima plek zijn

om een nieuwe of vernieuwde Brand

Identity vast te leggen . Ten slotte kan

een Brand Story of conceptuele Brand

Identity ook een plek krijgen in een

bredere marketingstrategie of nog een

ander strategisch document voor jouw

organisatie .

In de onderstaande kopjes geven we aan

welke onderdelen en vragen je hoe dan

ook moet willen beantwoorden om jouw

Brand Story helder en duidelijk vast te

leggen . Met het beantwoorden van de

onderstaande vragen , en in deze

volgorde , leg je een stevige fundering

onder ieder initiatief voor het versterken

van jouw merk .

1. Origin Story: Waar komen we

vandaan?

Waar komt onze organisatie/ons merk

vandaan? Wat is onze geschiedenis?

Welk probleem en welke kans zagen

onze oprichters in de wereld om ons

heen? Dit moet natuurlijk leiden tot: 

2. Waarom bestaan we (oftewel: wat is

onze Purpose)?

Wat is ons doel; wat is de verandering

die we willen zien in de wereld? Dit is

vaak een heel logische plek om je

zogenaamde kernidee te omschrijven , in

de vorm van je overkoepelende

waardepropositie (bij voorkeur in de

vorm van een heldere slogan), en je

missie- en visie statements .

3. Wat doen we?

Dit zou al tastbaar moeten zijn gemaakt in

je missie en visie . Toch kan het erg nuttig

zijn om duidelijk uit te leggen waarom deze

organisatie ervoor kiest om naar zijn doel

toe te werken met de activiteiten die zij

nastreeft , en niet met andere activiteiten .

Het kan ook helpen om precies te

definiëren wat je reikwijdte is (welke delen

van de markt wel en niet), en welke

speelruimte er is om die reikwijdte te

veranderen of te verbreden .

4. Met wie werken we samen, hoe doen

we dat, en waarom?

In dit gedeelte is het logisch iets te zeggen

over de persoonlijkheden van typische

medewerkers en (zaken)partners voor jouw

merk . Waar ben je naar op zoek? Het is ook

logisch om hier iets over je kernwaarden en

cultuur te zeggen . Heb je enig onderzoek

gedaan naar je organisatiecultuur? Wat

zegt dat onderzoek? Naar wat voor soort

cultuur streef je?

5. Voor wie werken we, en waarom?

Hier is het logisch om een paar van je

klanten te noemen , om kenmerken te

identificeren van je (favoriete) soorten

klanten , en iets uit te leggen over waarom

je liever voor bepaalde

mensen/organisaties werkt dan voor

anderen . Het is ook logisch om deze uitleg

te verbinden aan je Purpose of kernidee

(punt 2).

6. Hoe communiceren we?

Alle organisaties , merken en mensen

communiceren . Het maakt deel uit van “wat

je doet en hoe je het doet ”, maar wat

betreft merkidentiteit en merkbeheer is het

essentieel om dit apart te behandelen .
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In deze sectie wil je dieper ingaan op

jouw doelen , missie , visie en

kernwaarde uit punt 2, en je publiek of

lezers de tools en richtlijnen geven voor

het communiceren vanuit jouw merk .

Wat is een makkelijke manier om het

werk van je organisatie of merk op een

verjaardagsfeestje uit te leggen? Heb je

hier voorbeelden bij? Wat is een goede

elevator pitch van jouw bedrijf?

Wat is de tone-of-voice die we willen

gebruiken , en waarom? Hebben we een

managed Visual Identity , waar vind ik

die , hoe werkt het geheel samen en wat

zijn de belangrijkste elementen? Hoe

gebruik ik deze en hebben we een

merkstijlgids oftewel Brand Style Guide

beschikbaar?

7. Hoe nemen we onze sociale en

ecologische verantwoordelijkheid?

In deze tijd , willen zowel de overheid ,

als belastingadviseurs , accountants ,

potentiële klanten , nieuwe werknemers

en zakenpartners allemaal het

antwoord op deze vraag weten .

Hetzelfde geldt voor de medewerkers

die nu al bij je zijn . In hoeverre werkt

jouw organisatie naar het hoofddoel of

de Purpose toe buiten de

(winstgevende) kernactiviteiten om?

8. Hoe zien we de toekomst en wat

verwachten we te bereiken in de

komende paar jaren?

Hier is het zinvol om iets uit te wijden

ten aanzien van je Visie zoals

beschreven in punt 2. 

Wat zijn trends waarvan je verwacht dat ze

een grote impact zullen hebben op jouw

organisatie en haar belanghebbenden in

de toekomst? Hoe denkt jouw organisatie

te anticiperen op deze trends?

Wat zijn de belangrijkste prestaties die

jouw organisatie in de komende drie tot

vijf jaar wil behalen?

9. Wat kan ik doen? Wat is mijn rol? Hoe

kan ik bijdragen?

Vaker wel dan niet , bestaat de doelgroep

voor een Brand Book of Conceptuele Brand

Story grotendeels en/of tenminste initieel

uit huidige medewerkers van een

organisatie . Voor elke groep

belanghebbenden , wil je misschien

nadenken over een paar call-to-actions

(CTA 's) aan het einde van je Brand Story

document of -presentatie .

Wat wil je dat ze (anders) doen en hoe

kunnen ze ertoe bijdragen dat jouw

organisatie haar doelen bereikt en

daarmee “de verandering die ze wil zien in

de wereld” bewerkstelligt? Wat verwacht je

van hen? Wat is de ruimte die ze kunnen

innemen om hierin persoonlijke impact te

hebben?
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Je Brand Story vastleggen: Best Practices

en ownership

Zorg ervoor dat je de beantwoording van

deze vraag niet laat afhangen van één

klein groepje medewerkers in je

organisatie , zoals alleen het

marketingteam en de directie . Zorg er in

plaats daarvan voor , dat je input ophaalt

bij vertegenwoordigers van alle relevante

stakeholdersgroepen , zowel intern als

extern . Dus: alle lagen van de organisatie ,

en alle teams , en een handvol van je meest

belangrijke klanten en partners .



Als je deze vragen hebt beantwoord en

de gewogen antwoorden hebt

samengevoegd , heb je een goede basis

voor het verfrissen , opnieuw laten

opleven en versterken van je Brand

Identity . Wellicht belangrijker dan dat:

doordat je de juiste vragen aan alle

relevante stakeholders vraagt , creëer je

hiermee een waarheid die draagvlak en

ownership meeneemt vanuit alle lagen

en invalshoeken van jouw organisatie . 

Workshop Brand Identity: Brand

Story, Purpose en Strategy

We raden aan om een externe Brand

Consultant aan te trekken , om met de

frisse blik van een buitenstaander naar

jouw Brand Identity te kijken . Heb je

hier hulp bij nodig? SparQle kan helpen .

Als optimaal startpunt voor ieder van

onze workshops of een

combinatietraject , zien wij een Brand

Identity Workshop waarin de Purpose

van de organisatie en de waarden van

jouw Brand strategisch worden

geherdefinieerd en/of verstevigd . Deze

workshop kan ook een ideaal startpunt

zijn van ieder ander initiatief dat je als

organisatie wilt uitrollen op het gebied

van online marketing of branding , zoals

bijvoorbeeld een visuele re-brand .

Meer weten? Lees op onze website

meer over de workshop Brand Identity9
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Employee Advocacy-programma 's en

Brand Ambassador content zijn de

uiterlijke uitingen van een Purpose-

driven merk en een ‘Purpose-aligned’

organisatie. Hetzelfde geldt voor een

Brand Ambassador sales. In het

voorgaande onderdeel las je hoe je

een Purpose-driven Brand Identity

kunt vastleggen. In dit onderdeel gaan

we dieper in op de verbinding tussen

die Brand Purpose en jouw Brand

Ambassadors.

PURPOSE-DRIVEN
MARKETING:EMPLOYEE
ADVOCACY EN BRAND
AMBASSADORS

1. Werk samen met leiderschap en HR,

bouw intern draagvlak

Het eerste dat je moet doen , is je Purpose-

driven merk van binnenuit tot leven laten

komen . Leg aan het leiderschap (Directie &

Management) uit wat je wilt doen , wat de

voordelen zijn en hoe zij kunnen helpen .

Blijf deze interne belanghebbenden

regelmatig spreken om ze op één lijn te

houden en aan boord te houden .

Hoe creëer je een Purpose-driven

Employee Advocacy Programma? De

basis

Voordat je content van medewerkers

actief gaat gebruiken om je merk te

versterken , moet je van binnenuit aan

Purpose Alignment werken . Dit is hoe je

de basis legt voor Employee Advocacy in

vijf stappen:

"Only Management can Change the System" 

- W . Edwards Deming .

Als je zelf een leider bent in de organisatie ,

neem hierin dan ook je voortrekkersrol .

Maak van het uitdragen van het belang van

de Purpose of missie van je organisatie en

van de merkidentiteit een prioriteit; in

werkgroepen , in je eigen agenda , en in

termen van de middelen zoals de uren die

jouw mensen hiervoor beschikbaar kunnen

maken .
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2. Unlock inspiratie en kennis

Het volgende dat je moet doen , is de

intrinsieke inspiratie en kennis van je

collega 's ontsluiten . Dit verwijst naar

kennis of inspiratie rond klantbehoeften

(markt), jouw merkidentiteit &

capaciteiten , maar ook kennis over de

noodzaak en inspiratie voor geweldige

marketing & branding . 

Maak dit een onderdeel van je

Employee Advocacy of Purpose

Alignment kick-off evenement en

interne communicatieprogramma .

3. Maak gebruik van de intrinsieke

inspiratie van collega 's om je merk te

versterken

Je collega 's inspireren om te doen wat

ze kunnen om je merk te versterken ,

begint van binnenuit . Het zit in de

match tussen het DNA van je

organisatie en het DNA van elke

individuele collega .

Dit doe je in nauwe samenwerking met

management en HR .

4. Vergroot het inzicht in de waarde

van kwalitatief hoogwaardige

marketing content

Mensen moeten de waarde en het

toegevoegde voordeel van

marketing-/branding-activiteiten

begrijpen om echt mee te willen doen .

Hier zijn enkele dingen die je kunt doen

om aan de slag te gaan: 

Noem regelmatig leads/klanten/sales

die aantoonbaar het resultaat waren van

marketinginspanningen .

Zorg ervoor dat marketing-, sales- en

andere teams beter op elkaar zijn

afgestemd door ze regelmatig letterlijk

bij elkaar te laten zitten in een

teamvergadering - hoewel niet té

regelmatig .

Creëer en deel een duidelijk en

communicatief dashboard voor

marketing en sales - dit kan een Excel-

sheet zijn of iets veel geavanceerder en

interactiever zoals een dashboard in

bijvoorbeeld Microsoft Power BI .

5. Ontsluit de latente kennis en inspiratie

van je collega 's over jouw vakgebied

Vaak doen mensen zonder dat ze het zelf

weten , door jarenlange ervaring in het

praten met mensen in een bepaalde

branche of veld en zich bezighouden met

dezelfde problemen , waardevolle inzichten

en kennis op .

Je kunt beginnen met het ontsluiten van

deze kennis door simpelweg je collega 's te

interviewen . Creëer daarnaast een

evenement om alles op te starten en de

energie op gang te brengen - en volg de

volgende tien stappen:

Purpose-driven Branding middels Employee

Advocacy: 10 stappen

1. Leg de basis met leiderschap

Leg het fundament met het bestuur ,

management , HR en andere afdelingen

zoals beschreven in de bovenstaande

stappen .
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2. Creëer een kick-off event

Creëer een eenmalig evenement en/of

meer langdurig programma voor

Employee Advocacy . Maak een

evenement en zorg ervoor dat je boven

alles de volgende boodschap

overbrengt:

Elk van je medewerkers heeft iets

waardevols te vertellen over het

vakgebied waarin je werkt . We hoeven

het alleen maar te ontsluiten en naar

buiten te brengen . En marketing kan

daarbij helpen .

3. Uitrollen van interne communicatie

Creëer en rol interne

marketingcampagnes uit om mensen

enthousiast te maken over het gebruik

van de juiste merkmiddelen om on

brand te blijven en/of om bij te dragen

aan het creëren van geweldige content .

4. Deel kennis en inspiratie

Gebruik de beschikbare marketing- en

merkvaardigheden en kennis om je

collega 's te inspireren over het belang

ervan .

5. Maak Templates

Gebruik je marketing-, merk- en

ontwerpkennis om de sjablonen te

maken die je collega 's nodig hebben om

content te maken die effectief

communiceert , er geweldig uitziet en

altijd on-brand is .

6. Gebruik een DAM-systeem

Een Digital Asset Management (DAM) -

platform zoals Lytho is een geweldige

plek om deze op te slaan . 

Templates in een DAM-platform zijn over

het algemeen een perfecte manier om

altijd on-brand te blijven .

7. Kennis delen

Deel je kennis proactief door trainingen en

workshops te maken voor je collega 's over

het gebruik van templates en het creëren

van effectieve content . Ik heb ooit een

blogsjabloon en een schrijftraining

gemaakt die samen zoveel geweldige

verhalen opleverden dat mijn hele team en

ik verbaasd waren!

8. Controleer en redigeer

Zorg ervoor dat je de laatste check doet:

laat een copywriter een artikel nakijken dat

door een andere collega is geschreven;

laat de grafisch marketeer nog een laatste

check-up doen van grafische ontwerpen en

laat de CMO of Head of Brand meekijken

naar een campagne voordat deze wordt

gelanceerd . Kwaliteit is belangrijk .

9. Integreer

Integreer de content die je collega 's maken

in je bestaande marketing- en

merkinspanningen en -campagnes om

maximale zichtbaarheid en maximale ROI

voor de inspanningen van jouw collega 's te

garanderen . 

Er gaat niets boven een collega die straalt

van trots omdat zijn of haar blog of video X

duizend keer bekeken is of omdat hun

whitepaper of webinar jouw organisatie

een briljante voorsprong heeft gegeven!

10. Automatiseer

Als je dit allemaal hebt gedaan , of zelfs

maar een deel ervan , weet ik zeker dat je

resultaten zult zien . Maar om je resultaten

te verdubbelen en ze te consolideren: wees

slim en efficiënt en automatiseer alles wat

kan worden geautomatiseerd .
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Merkidentiteit, Purpose, en

Alignment zijn – met alle

ontwikkelingen van het jaar 2020 –

belangrijker dan ooit. Omdat

organisaties, ongeacht de huidige

omstandigheden, of zelfs nog meer

dankzij die omstandigheden, hun

werknemers, partners en klanten

betrokken moeten houden.

Verbonden; aan het bedrijf en aan

elkaar.

CONCLUSIE: IDENTITY,
PURPOSE &
ALIGNMENT En aan de basis van een sterk merk staat

de Purpose , vastgelegd in een Purpose-

driven Brand Story .

Employee Advocacy-programma 's en Brand

Ambassador content zijn de uiterlijke

uitingen van een Purpose-driven merk en

een ‘Purpose-aligned ’ organisatie .

Hetzelfde geldt voor een Brand

Ambassador sales .

Het succes van jouw organisatie en jouw

merk in 2021, begint bij een interne

helderheid van en alignment met de Brand

Purpose . Het gaat van daaruit via

verbinding en externe alignment over in

klantsucces en bottom line groei . Met deze

whitepaper hopen wij je de handvatten aan

te hebben gereikt om jouw Purpose-driven

merk en Brand Ambassadorship te

versterken .

Zeer duidelijk zijn over je doel en in

staat zijn om persoonlijk , authentiek en

duidelijk aan je stakeholders te

communiceren hoe jouw doel aansluit

bij dat van hen , is wat in deze tijd het

verschil gaat maken . Zowel voor je

bedrijf als voor de mensen die

afhankelijk zijn van wat het produceert .

Aan de basis van die communicatie

staat je merkidentiteit . 
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SPARQLE: BRAND &
PEOPLE DEVELOPMENT Persoonlijk Leiderschap , Brand

Ambassadorship en Purpose-driven

evolutie van je merk en je mensen te

versterken .

Onze workshops richten zich op sales ,

marketing , recruitment en HR , en zijn erop

afgestemd om jouw organisatie en merk te

helpen zich te ontwikkelen – vanuit de

ontwikkeling van je mensen .

Lees op onze website meer over onze visie

op en aanbod van trainingen10.

Wij helpen je graag verder

Heb je een vraag die je niet direct

beantwoord krijgt met de informatie in

deze paper of op onze website1? Onze

Brand Identity & People Development

specialisten staan je graag in een online

gesprek bij met je vragen of uitdagingen . 

Vraag een vrijblijvend online consult van

30 minuten aan , of maak direct een

afspraak voor online consultancy (150 euro

per uur) van één van onze experts .

Navigeer naar ons contactformulier om een

afspraak te plannen11.

SparQle is een online trainings- en

consultancybureau , gericht op Brand &

People Development . Wij helpen jou om

je unieke identiteit te vinden , te

verhelderen en vandaaruit te laten

sprankelen . Wij helpen je merk te

versterken , door je mensen en hun

verbinding met je merk te versterken .

De rode draad in ons aanbod is dan ook

Brand Ambassadorship oftewel

Employee Advocacy . 

To help you shine , connect , and grow .

Onze visie: Purpose-driven Brand

Evolution through People Development

Wij geloven dat een merk of organisatie

enkel zo sterk kan zijn als de mensen

die bij het merk horen .

Daarom bieden we verschillende

trainingen en programma ’s aan om 
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1. SparQle corporate homepage

2. Millward Brown onderzoek Brand Leadership – Brandingstrategy Insider

3. Millward Brown onderzoek Brand Value - Denise Leeyohn 

4. BrandZ whitepaper

5. De zes elementen van succesvolle brands - SparQle

6. Trends voor Brand Building – Binet en Fields

7. Global Marketing Trends Rapport – Deloitte

8. Report Social Advocacy – Postbeyond
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9. Brand Identity Workshop – SparQle

10. People Development – SparQle

11. Contact – SparQle: https://sparqle .xyz/contact/

12. Trends in Marketing en Branding voor 2021 – SparQle

https://sparqle.xyz/
https://www.brandingstrategyinsider.com/brand-leadership-equals-business-leadership/#.Xp7PL8gzbD4
https://deniseleeyohn.com/the-financial-value-of-brands-continues-to-rise/
https://deniseleeyohn.com/the-financial-value-of-brands-continues-to-rise/
https://www.brandz.com/admin/uploads/files/BZ_Global_2019_WPP.pdf5.%20De%20zes%20elementen%20van%20succesvolle%20brands%20-%20SparQle:https:/sparqle.xyz/de-zes-elementen-van-succesvolle-brand-management/
https://sparqle.xyz/de-zes-elementen-van-succesvolle-brand-management/
https://www.linkedin.com/post/edit/wake-up-call-voor-merken-rob-revet-mbm-smp?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_pulse_read%3BbJU59LyLQPCpNtXc1zFYbg%3D%3D
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consultancy/deloitte-uk-consulting-global-marketing-trends.pdf
https://www.postbeyond.com/resources/research-report-social-advocacy-in-the-workplace/
https://www.postbeyond.com/resources/research-report-social-advocacy-in-the-workplace/
https://sparqle.xyz/sparqle-people-development/
https://sparqle.xyz/contact/
https://medium.com/sparqle-brand-identity-insights/trends-in-branding-and-marketing-for-2021-consolidate-or-deepen-your-brand-identity-61d60e8723f


Tekst & Redactie: Erwin Lima

Deze whitepaper is geschreven door

Erwin Lima , Lead Brand Identity &

Innovation bij SparQle . Erwin is een

empathische en gedreven vader ,

marketing- en innovatiefilosoof en

auteur . Hij heeft zich over de loop van

zijn carrière gespecialiseerd in Brand

Identity , Content Strategy en de impact

van digitale innovatie . 

Zijn boek ‘Life Beyond the Touch

Screen ’ , over de impact van informatie-

en communicatietechnologie op onze

mentale gezondheid leverde hem in

2020 een Hacker Noon Award op .

Lees op deze pagina meer over Erwin ’s

drijfveren , dienstenaanbod , en

achtergrond .

DIT IS EEN PUBLICATIE
VAN SPARQLE

SparQle: Brand & People Development

SparQle is een online trainings- en

consultancybureau , gericht op Brand &

People Development . Wij helpen jou om je

unieke identiteit te vinden , te verhelderen

en vandaaruit te laten sprankelen . Wij

helpen je merk te versterken , door je

mensen en hun verbinding met je merk te

versterken .

To help you shine , connect , and grow .

Meer over ons lees je op onze website:

www .SparQle .xyz .
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