


E-book ’40 artikelen voor inspiratie voor een echte heldenzomer’! 
De zomer is in aantocht en wat is nu lekkerder dan rustig voor de tent, in de tuin of aan het 
strand te liggen met leesvoer. Voor inspiratie voor jouw heldenbedrijf hebben wij 40 artikelen 
gebundeld tot een E-book, die jou helpen aan inspiratie voor de groei van je heldenbedrijf! 

Namens de sidekicks Patrick, Jeron en Freek wensen we je een fijne vakantie toe! 

  



Ga op vakantie als een held! 
Vakantie, het is voor veel helden de tijd om lekker te ontspannen. Toch zijn er nog steeds 
ondernemers en managers die van zichzelf of hun personeel verwachten dat ze bereikbaar 
zijn voor hun werk/ klanten tijdens de vakantie. Maar als je écht een held bent, dan ga je ook 
als held op vakantie. 

 

Helemaal los komen 

Als echte held neem je namelijk afstand van je werk en laat je iedereen afstand ervan nemen. 
Niets is belangrijker om je heldenmissie te bereiken, om af en toe ook te ontspannen. Je 
moet helemaal loskomen van datgene waar je dagelijks mee bezig bent om nieuwe energie 
op te wekken. Dit betekent dat je gewoon niet bereikbaar bent voor je werk. Punt. 

 

Voorbereiding is alles 

Maar hoe doe je dat dan? Dat is voor veel mensen een grote vraag. Uit ervaring kunnen wij 
spreken dat voorbereiding een heel groot ding is. Ga je bijna op vakantie? Meld dit dan aan je 
collega’s, klanten en aan iedereen waarmee je samenwerkt. Zorg ervoor dat iedereen die 
vragen aan je kan stellen of nog iets met je wil bespreken dit doet voor je vakantie óf plan 
een moment naar je vakantie. Wanneer je de verwachtingen van je omgeving managet, dan 
weet iedereen dat jij er straks een paar weken niet bent! 

Bonustip: Zet tijdig in je e-mailhandtekening wanneer je met vakantie bent. Iedereen die jij mailt 
is zo op de hoogte dat je bijna met vakantie gaat. 

 

Plan vooruit 

Voorbereiden heeft ook alles te maken met het plannen van je werkzaamheden. Zorg ervoor 
dat je alle activiteiten die je moet doen goed inplant. Bespreek dit soort zaken met je 
collega’s, met je klanten en met iedereen die er belang bij heeft. Zo kun je voor jezelf een fijne 
planning maken en zorg je ervoor dat ook de periode van te voren gestructureerd is. Ook 
hierbij manage je de verwachtingen van de anderen. 

Bonustip: Zorg dat je minimaal 2 dagen inplant voor zaken die uitlopen óf onverwachte ad-hoc 
taken die je krijgt. Deze dingen gaan sowieso gebeuren, dus je kunt ze maar beter inplannen 
😊😊 

 

Alles gaat uit 

Dat klinkt spannend hè 😉😉. Maar we bedoelen natuurlijk niet de kleren, maar al je e-mail, chat 
en andere communicatiemiddelen die jou maar aan je werk kunnen herinneren. Verwijder 
zonodig alle apps die je regelmatig gebruikt voor je werk. Dit zorgt ervoor dat je niet in de 
verleiding kan komen om te reageren. Zelf verwijder ik altijd mijn Gmail-app en mijn Slack-
app. Deze apps gebruik ik regelmatig, dus moeten ze even twee of drie weken plaats maken. 

Zorg er dus voor dat je totaal geen afleiding hebt én neem helemaal geen werktelefoon of 
werklaptop mee. 



Bonustip: Spreek je voicemail in en vertel dat je op vakantie bent en wanneer je weer terug bent 
van vakantie. Iedereen die je dan toch lastig valt tijdens je vakantie weet direct wanneer hij/ zij 
jou wel kan bereiken. 

 

Kies om te genieten! 

Genieten van je vakantie zonder werkstress is een keuze! Kies ervoor om helemaal los te 
komen en neem minimaal twee weken om je op te laden. Iedereen en alles die jij met je 
heldenmissie wil helpen, hebben er ook baat bij dat jij lekker in je vel zit! Denk aan het 
adagium: “Work Hard, Play hard, Rest hard!”  



Van Bullshit naar Betekenis 
Heldenmarketing is het stoppen met bullshit en vol inzetten op betekenis. Maar wat is die 
bullshit nu eigenlijk? En wat is betekenis en waarom is het nodig? In dit artikel lees je er meer 
over. 

 

Wat is er bullshit? 

Marketing is hard aan verandering toe, althans daarin geloven wij. Merken moeten weer het 
échte verhaal gaan vertellen in plaats van verhalen verzinnen en trucjes te gebruiken om hun 
winst te vergroten. Want paarse koeien in de Alpen bestaan niet en er wordt geen Apple-cider 
gemaakt van appels die door een vos zijn geselecteerd. 

En nog meer bullshit: Merken die zeggen dat ze groen doen, maar dat het pure beeldvorming 
is. Denk maar eens aan sjoemelsoftware in de autobranche of de groene energiemarkt, zoals 
te zien in Zondag met Lubach. 

 

Wat is betekenis? 

Met betekenis onderneem je vanuit een drive om dingen te verbeteren in je branche of in de 
samenleving. Je gaat het echte verhaal van het merk vertellen waarmee je van betekenis 
bent voor je omgeving. Daarbij vertel je niet alleen de succesverhalen, maar ook je 
uitdagingen en mislukkingen. Door een eerlijk verhaal te vertellen over de betekenis van je 
bedrijf, ben je een echt merk dat een heldenstatus verdient. 

 

Waarom is het nodig? 

Er zijn een aantal redenen waarom het nodig is. Enerzijds zijn er enorme uitdagingen in onze 
samenleving. Denk maar eens aan het verspillen van grondstoffen, de klimaatverandering en 
het vereenzamen van ouderen. Deze uitdagingen moeten we met zijn allen aangaan om een 
mooiere samenleving te maken. 

Daarnaast verlangt ook de consument dat merken meer zijn dan een door winst gedreven 
organisatie, ze willen dat merken een positieve bijdrage leveren aan de omgeving. In het 
verlengde daarvan willen nieuwe talenten betrokken zijn bij de organisatie waarvoor ze 
werken én samen met hen aan iets positiefs werken. 

Als laatste zijn bedrijven die vanuit betekenis werken aantrekkelijk voor zowel consumenten 
als professionals. Zij beoordelen bedrijven die vanuit betekenis werken als meest 
inspirerend. 

 

Je merk is een voertuig naar een toffe samenleving 

Van Bullshit naar Betekenis is een beweging die wij in gang zetten op weg naar een toffe 
samenleving! Wij geloven erin dat de uitdagingen worden aangepakt door merken. Jouw 
merk is namelijk een voertuig naar een betere samenleving. Of je nu een eenmanszaak, een 
MKB-bedrijf of een corporate bent: Jouw bedrijf en jouw merk maakt het verschil wanneer jij 
het wilt. 



Betekenisvol ondernemen als zelfstandig ondernemer of start-up 
Als marketingbureau geloven we dat jij als held de belangrijkste rol speelt in de toekomst. 
Jouw merk is het middel om een toffe samenleving te bouwen, waarin geen eenzaamheid 
meer is, waar geen burn-out meer bestaat en ga zo maar door! 

Helden hebben de drive om met hun betekenis positieve impact te creëren voor de 
samenleving. Maar hoe pak je dit nu aan? Wat kun je als zelfstandig ondernemer, freelancer 
of start-up doen om vanuit betekenis te ondernemen? Een aantal voorbeelden van helden die 
je al voor gingen: 

 

In 15 jaar burn-out, bore-out en stress uit de samenleving krijgen 

Na haar onderzoek naar flow op de werkvloer startte Rachel Gasper Rothengatter in 2018 
met Floooow. Jarenlang was ze zelfstandig ondernemer op het gebied van HR en recruiting, 
maar wilde meer betekenis hebben voor de samenleving. Met Floooow heeft ze dit 
gevonden: Binnen 15 jaar wil ze burn-out, bore-out en stress bestrijden en van Nederland het 
meest innovatieve land van de wereld maken! 

 

Caspari: 0 % afval, 100 % inclusiviteit 

Dat je bedrijf echt het verschil kan maken in de samenleving bewijst Caspari. Met Caspari 
maken Niels en Ed designmeubelen gemaakt van afvalmaterialen. Ze streven om uiteindelijk 
geen afval meer te hebben en dus 100 % her te gebruiken. Dit doen zij met mensen die buiten 
de arbeidsmarkt zijn komen te staan. Deze mensen leiden zij in hun Caspari Academy op om 
weer in het arbeidsproces terug te laten keren! 

 

Iedereen doet mee! 

Het is nog te vaak dat mensen met hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit aan de zijlijn 
komen te staan in onze samenleving. Avalena biedt ze de ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf 
en hun talenten te ontdekken. Wanneer dit zo is hebben zij een enorme bijdrage aan onze 
samenleving met hun unieke talenten! 

 

Alles begint bij kleine stappen 

Van betekenis zijn kan heel groot zijn, zoals Floooow laat zien. Ook kun je het dichter bij huis 
zoeken zoals Avalena toont. Vind jij het moeilijk te bepalen welke mate van betekenis jij wilt 
geven aan de samenleving? Alles begint met kleine stappen. Zoals een mooi spreekwoord 
zegt: Rome is ook niet in één dag gebouwd. Begin daarom met het onderzoeken en 
ontdekken van je merkidentiteit: Waar staat jouw merk nu voor? Vanuit hier kun je kleine 
stappen maken op weg naar impact voor de samenleving!  



Betekenisvol ondernemen als MKB’er 
Wij zijn op missie: Wij willen ieder bedrijf in Nederland vanuit betekenis laten werken én 
daarmee echte impact creëren voor de samenleving. En jouw bedrijf kan meedoen om een 
toffe samenleving te bouwen, waarin iedereen mee kan doen! 

Helden hebben de drive om met positieve impact verandering teweeg te brengen voor de 
samenleving. Maar hoe kun je nu betekenis toevoegen met een lokaal MKB-bedrijf? Een 
aantal voorbeelden van MKB-ondernemers die je al voor gingen: 

 

ICT zonder gedoe 

Servicecontracten zijn verouderd in de ICT. Het is de visie van GOsensit. Er zijn bedrijven die 
betalen voor het geval dat ICT het niet meer doet en dat moet anders! Met ICT zonder gedoe 
leveren zij ICT dat het altijd doet, door proactief te monitoren zijn de problemen al verholpen 
voordat ze er zijn. Bedrijven betalen daarmee voor het feit dat ICT het doet, niet voor dat ICT 
het niet doet. Daarmee leveren zij een enorme betekenis in het klantgerichter maken van de 
ICT-markt. 

 

Minder auto’s in de binnenstad 

Begonnen als zelfstandig ondernemer en inmiddels uitgegroeid tot kleine Mkb’er. Peter van 
Fietskoeriers Apeldoorn heeft de ambitie om auto’s uit de binnenstad te weren door 
pakketten en post met de fiets te bezorgen. Hierdoor is er minder uitstoot en minder overlast 
van auto’s én worden mensen gestimuleerd om meer te bewegen. Als dat geen betekenis is! 

 

Voorkomen is beter dan recyclen 

Net als Fietskoeriers Apeldoorn is Richard van Retulp begonnen als zelfstandig ondernemer. 
Dit alles met het idee dat we de plastic afval in de oceaan niet alleen moet bestrijden door 
het eruit te halen. Belangrijker nog is dat we voorkomen dat het erin komt! Met het aanbieden 
van een duurzame flessenlijn voorkomt hij single-use plastics en helpt hij daarmee de 
samenleving aan een schonere leefomgeving. 

 

Buro Ontwerp en Omgeving 

Als adviseurs op het gebied van leefomgevingen heeft Buro Ontwerp en Omgeving een 
enorme impact op de samenleving. Zij hebben daarmee bewust de keuze gemaakt om in de 
ontwerpprocessen ons milieu en de mens centraal te zetten en keuzes te maken die 
betekenis hebben voor mens en milieu! 

 

Alles begint bij kleine stappen 

Als je als Mkb’er meer van betekenis wilt zijn dan is het verstandig om te beginnen met kleine 
stappen. Als eerste is het goed om te ontdekken wat de merkidentiteit van je organisatie nu 



is én waar je met zijn allen naartoe wilt werken. Daarna ga je stap voor stap met je bedrijf 
meer impact maken voor je medewerkers en de samenleving! 

  



Heldencase: XS4ALL bewijst dat een heldenbedrijf niet te kopiëren 
is 
Misschien heb je het al meegekregen: Moederbedrijf KPN heeft besloten om alle merken die 
zij beheren onder de naam KPN onder te brengen. Voor merken zoals Telfort is dat geen 
probleem, maar klanten van XS4ALL komen in opstand. Waarom zou je zeggen? Alles heeft 
met identiteit te maken. 

 

De start van XS4ALL 

4 pioniers op het gebied van internet startte in 1993 XS4ALL. De wereld was een aantal jaren 
daarvoor in hoog tempo verandert. In die tijd was internet er nog niet voor de gewone man. 
Na een hack-incident op de universiteit van Amsterdam verschafte zij zichzelf tot een 
verbinding op het internet. Internet was alleen voorbestemd voor bedrijven volgens de 
heersende orde. Particulieren hadden daar niets te zoeken. 

De 4 oprichters van het merk vonden dat er zoveel mooie dingen gebeurde op internet dat zij 
met een statement kwamen: Er moest toegang komen voor iedereen tot het internet (Acces 
For All) en daarom startte zij een stichting om dit voor elkaar te krijgen. 

Vijf jaar na de start stonden partners in de rij om XS4ALL in te lijven. KPN was volgens hun 
de beste partij, waar zij in een verdrag de vrijheden voor het merk vastlegden, zodat hun 
eigen waarden altijd overeind zouden blijven. 

 

Vasthouden aan principes 

Principes zijn erg belangrijk voor het opkomende merk. XS4ALL wil alle mogelijkheden van 
internet benutten en staan voor een vrije en ongenuanceerde uitwisseling van gegevens. Zo 
is de privacy van de klanten voor XS4ALL al tijd een belangrijk punt geweest binnen het 
bedrijf, en geven zij gegeven van klanten nooit aan politie of justitie, wanneer daar geen 
wettelijke grond voor was. XS4ALL is geen merk dat alleen geld wil verdienen aan datgene 
waar ze goed voor zijn. Ze strijden echt voor hun principes, daardoor zijn ze actief in de 
politiek en wetgeving om deze strijd te kunnen winnen. En rechtszaken worden niet 
geschuwd, als het past bij de principes van XS4ALL. 

 

De fans komen in opstand 

XS4ALL staat ergens voor, ze hebben principes en idealen waar klanten dol op zijn. De 
service wordt bijna altijd als beste getest door verschillende partijen. Deze klanten willen 
meer betalen voor de service van XS4ALL, dat is de laatste jaren al bewezen. 

En toen kwam het bericht van KPN: In de snel veranderende telecommarkt, waar alle 
concurrenten van KPN zich fuseren om zo sterk mogelijk te staan tegenover KPN besloten zij 
om alle dochtermerken in te lijven bij het KPN merk. En het bericht dat XS4ALL zou ophouden 
te bestaan schoot in het verkeerde keelgat van de fans. Zij komen in opstand door een petitie 
te starten. Binnen de kortste keren was de petitie al door 30.000 (!) mensen getekend. Ook 
privacy-organisaties zijn teleurgesteld, omdat XS4ALL een belangrijke rol heeft in de 
Nederlandse samenleving. 



Echte heldenbedrijven kun je niet kopiëren 

KPN heeft al aangegeven de sterke punten van alle merken aan het KPN-merk toe te voegen. 
Maar iedereen zou wel begrijpen dat het nooit meer hetzelfde wordt als voorheen. XS4ALL is 
een heldenbedrijf dat een duidelijke betekenis heeft in de Nederlandse samenleving. Je kunt 
belangrijke eigenschappen overnemen, maar het karakter van het bedrijf verdwijnt en zal 
nooit meer terugkeren. Je kunt geen heldenbedrijf worden door er één in te lijven en je kunt 
geen heldenbedrijf worden door onderdelen te kopiëren. Heldenbedrijven is echt opgezet om 
een verandering in gang te zetten.  



Merkidentiteit ontdekken, hoe doe je dat? 
De identiteit van je bedrijf is het belangrijkste onderdeel van je bedrijf. Het is de HeldenDNA 
van je organisatie, datgene wat je bedrijf onderscheidt ten opzichte van alle andere bedrijven 
in de wereld. Het geeft letterlijk aan waar je voor staat en waar je bedrijf voor gaat. Maar het 
ontdekken van de merkidentiteit, hoe doe je dat eigenlijk? In dit artikel geven we je er meer 
informatie over: 

 

Begin bij de passie van je onderneming 

Simon Sinek spreekt over de ‘waarom’ van je bedrijf, Jim Collins praat over de ziel van je 
bedrijf. Het is belangrijk om de kern van je bedrijf te ontdekken: Wat is de grootste passie die 
je bedrijf heeft? Wij noemen het de diepere betekenis van je bedrijf. Denk met de mensen van 
je organisatie eens na over de volgende vragen: 

• Als jullie je niet druk zouden moeten maken over geld, wat zouden jullie dan gaan 
doen? 

• Welk (maatschappelijk) doel zouden jullie gaan dienen? 
• Waarom is het bedrijf ooit begonnen? 
• Waar word je boos van als je kijkt naar de wereld of de markt waarin je je begeeft? 
• Waar gaat het bedrijfshart sneller van kloppen? 

Dit zijn een aantal vragen om te ontdekken wat de passie is binnen je organisatie. Het is 
belangrijk om te ontdekken wat jullie echt passie is, omdat die passie het verhaal is wat je 
naar buiten wilt uitdragen. Dat is de basis om je bedrijfsidentiteit te ontdekken. 

 

Omschrijf de visie 

Wanneer je de passie van je bedrijf hebt ontdekt, ga je de visie van je bedrijf ontdekken. Met 
je visie geef je antwoord op de vraag: Waar gaan we als bedrijf voor? Hiermee geef je de 
toekomstdroom van je bedrijf aan. In het visiestuk geef je aan welke bijdrage je bedrijf aan de 
maatschappij wil leveren. Kortom: Je omschrijft de wereld van morgen met daarin de rol die 
jouw bedrijf daarin op zich neemt. 

 

De heldenmissie! 

Nu is het tijd om de heldenmissie te ontwikkelen. De heldenmissie is de grote opdracht van 
jouw organisatie. Deze opdracht is niet binnen een termijn van twee jaar bereikt, maar duurt 
meestal 20 tot 30 jaar. De heldenmissie is daarom echt de essentie van waar je bedrijf voor 
staat. Een aantal voorbeelden van heldenmissies: 

• Voorkomen van plastic is beter dan recyclen! 
• Minder auto’s (en dus meer fietsers) in de stad! Dit creëert een schonere 

leefomgeving, een beter straatbeeld en gezondere inwoners. 
• Het verbeteren van het leven van mensen met zinvolle innovaties. 
• 100% slaafvrije chocolade! 

Meer over het formuleren van je missie lees je in het artikel ‘Formuleer je heldenmissie’ die 
verderop in dit Ebook staat. 



 

Heldenkrachten & Kernwaarden 

Iedere held heeft heldenkrachten nodig om hun vak uit te voeren. Superman en Spiderman 
hebben speciale heldenkrachten die zij gebruiken om goed te doen. Ook jouw heldenbedrijf 
heeft speciale heldenkrachten om je missie te kunnen volbrengen en van diepere betekenis 
te zijn. Ga dus op zoek naar dat talent in je organisatie waar jullie de allerbeste in zijn, dit zijn 
je Heldenkrachten. Geef bijvoorbeeld eens antwoord op de vragen: 

• Stel er zouden Olympische Spelen zijn in jouw werk, hoe zou je het onderdeel noemen 
waarin jullie Olympisch Goud zouden winnen? 

• Waarom zijn klanten jouw klanten? Welke kwaliteiten hebben ervoor gezorgd dat ze 
graag met je organisatie aan de slag gingen? 

• Waarin is jouw organisatie écht beter dan je concurrenten? 

 

Naast de krachten die je organisatie heeft om van diepere betekenis te zijn, is het goed om te 
omschrijven waar je bedrijf voor staat. Hiervoor ga je op zoek naar de kernwaarden van je 
bedrijf, het zijn de duurzame grondbeginselen waarop je bedrijf is gebouwd. Aan deze 
kernwaarden kunnen klanten, medewerkers en al je fans jouw bedrijf herkennen! Zet alle 
mensen van je organisatie bij elkaar en laat iedereen de waarden van het bedrijf opschrijven 
in verschillende categorieën: 

• De vereiste waarden die horen bij jullie bedrijf; 
• De waarden die passen bij jullie bedrijfscultuur; 
• De waarden die jullie organisatie wenst te hebben op basis van je diepere betekenis 

en heldenmissie. 

Groepeer de antwoorden uit de gegeven waarden en ontdek in verschillende groepen wat de 
echte waarden van je bedrijf zijn. Vraag de waarden ook eens uit bij je klanten, via hen kun je 
vaak verfrissende ideeën en inzichten krijgen. 

 

Van identiteit naar uitwerking 

Nu heb je jouw identiteit van je bedrijf ontwikkelt. Om je identiteit echt te kunnen gebruiken 
ga je alleen nog kijken naar de communicatie van je identiteit. Je wilt het verhaal van je 
identiteit op de juiste manier vertellen, dat doe je door het te framen. Kijk naar de kern van je 
verhaal en welke onderdeel van het verhaal later wel komt. In veel gevallen is het goed om 
maar een aantal zinnen te vertellen en pas bij interesse het verdere verhaal te vertellen. 

Kijk daarbij goed naar de wijze van communicatie. Wat en hoe communiceer je wel en hoe 
communiceer je niet? Als hulpmiddel kun je antwoorden geven op de volgende vragen: 

• Wat is de kern van de boodschap en wat volgt later wel? 
• Wat wil je bereiken bij het publiek? Welk wereldbeeld wil je schetsen bij de ontvanger? 
• Wat vertel je niet in je verhaal? Wat valt buiten het kader? 
• Welke metaforen, oneliners, stereotypen & nieuwetaalvondsten passen hierbij? 
• Welke woorden horen op de zwarte lijst? 
• Wat zijn de valkuilen van je eigen frame 



Waarom rebranding van je merk een goede optie is! 
Rebranding, de laatste maanden wordt er steeds meer over gesproken. En vaak niet meer 
terecht als je het ons vraagt. We leven in een tijd waarin ondernemen met waarde voor de 
samenleving alleen maar belangrijker wordt. Veel merken zijn dan ook bezig met de 
zoektocht waar zij voor staan en met welke koers zij de toekomst ingaan. 

 

Waarom zou je voor een rebranding gaan? 

Een rebranding is voor veel merken interessant. Grofweg kun je twee soorten rebranding 
onderscheiden: 

• Je huidige merknaam met een ander innerlijk en uiterlijk in de markt zetten 
• Met een nieuwe merkidentiteit onder een nieuwe merknaam en visuele identiteit naar 

buiten treden. 

In de praktijk zien we de laatste tijd vooral veel merken voor de laatste optie kiezen. Veel 
merken kiezen er steeds bewuster voor om een betekenismerk (wij noemen ze dan natuurlijk 
een heldenmerk 😉😉) te worden. Met deze verschuiving blijkt dat de huidige merknaam 
achterhaald is en volstaat het ook niet om deze merknaam opnieuw met een ander verhaal te 
laden. 

 

5 hoofdredenen om een rebranding-traject in te gaan 

Er zijn veel redenen om een rebranding-traject aan te vliegen voor je merk. Als 
marketingbureau speciaal voor heldenmerken, zien wij de volgende 5 hoofdredenen: 

1. Er is een nieuwe koers als gezet, met een nieuwe visie en missie voor je merk; 
2. De klantbehoeften van de huidige klanten veranderen; 
3. Het imago van je huidige merk is negatief; 
4. De huidige merkidentiteit past niet meer bij wat het bedrijf écht wil; 
5. Je huidige bedrijf groeit uit zijn jas en het huidige merk werkt beperkend voor verdere 

groei (in nieuwe markten). 
 

Rebranding is meer dan het veranderen van het uiterlijk 

Vaak wordt er gedacht bij een rebranding-traject dat alleen de naam en het uiterlijk van het 
merk een wijziging ondergaat. Ons visie is dat rebranding een breder spectrum beslaat. 
Rebranding is juist een proces om je merk naar een nieuw tijdperk te brengen. Je wilt je merk 
toekomstbestendig maken en daar hoort een herziening van het HeldenDNA (de 
merkidentiteit) bij. 

 

Stappenplan voor een rebranding 

Wanneer je aan de slag gaat met het proces van rebranding, komt er heel veel op jou en je 
bedrijf af. Vaak zien we dat een rebranding-proces een aantal dezelfde stappen heeft. Bekijk 
het negen-stappenplan voor rebranding van je merk: 

 



1. Bereid je goed voor 

De eerste stap is een inkoppertje, maar het is niet onbelangrijk het te benoemen. We merken 
nog wel eens dat een rebranding traject licht wordt opgepakt, waarna tijdens het proces 
mensen tegen de lamp lopen. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de reden waarom je 
jouw merk wil rebranden. De motivatie achter deze keuze is een belangrijke stap om een 
goede basis neer te zetten voor de komende maanden. 

Wanneer je jouw motivatie helder hebt, ga je organiseren hoe je dit proces gaat aanvliegen. 
Zonder ons belangrijker te maken dan we zijn is het goed om tijdens een rebranding-proces 
een externe partij te betrekken. Dit zorgt voor een frisse blik op je business en helpt je om 
écht tot de kern van je nieuwe merk te komen. 

 

2. Verantwoordelijkheden verdelen 

Stap twee is om samen met je team samen te gaan zitten en verantwoordelijkheden te 
verdelen tijdens dit proces. Wat het beste werkt is om één iemand binnen je organisatie aan 
te stellen die verantwoordelijk is voor dit proces. Hierdoor zorg je ervoor dat er één 
verantwoordelijke is binnen je organisatie voor alle activiteiten binnen het proces. 

 

3. Plan een startbijeenkomst met je collega’s 

Een rebranding-proces kan niet zonder collega’s. Betrek daarom je collega’s in het hele 
proces. Naast dat het je extra informatie geeft in het traject, zorg je ervoor dat het jullie merk 
wordt. Daarmee heb je veel draagvlak binnen je team om straks het nieuwe verhaal over te 
brengen. Iedereen weet wat ze te doen staat. 

Plan daarom samen met de externe partij een startbijeenkomst waarin je aangeeft hoe het 
proces eruit ziet. Daarin geef je aan welke stappen jullie bedrijf zet in de komende periode en 
welke bijdrage zij mogen leveren tijdens dit proces. Zo denken ze mee tijdens het 
ontwikkelen van het HeldenDNA en zijn daarmee één van de belangrijkste middelen in het 
rebranding-traject. Daarnaast is het goed om een vorm te vinden waarin je de collega’s op de 
hoogte kunt houden van de voortgang van het proces. Zo wordt het jullie nieuwe merk! 

 

4. Stel een nieuw HeldenDNA vast en leg het vast in een handboek 

Stap vier in de rebranding van je merk klinkt heel simpel, maar dat is een stap die soms 
maanden kan duren. Je stapt namelijk af van je huidige merkidentiteit en gaat op zoek naar 
een nieuwe merkidentiteit (en daarmee je HeldenDNA). Dit wil niet altijd zeggen dat je alles 
wat je in het verleden hebt gedaan achter je gaat laten, maar je begint van skretch af aan. 
Gedurende het proces worden de goede elementen van je oude merk zichtbaar. 

Om je nieuwe HeldenDNA te ontdekken, doorloop je de volgende fases: 

1. Het ontdekken van de betekenis van je merk; 
2. Het ontwikkelen van de visie van je merk; 
3. Het neerzetten van de grote Heldenmissie en de roadmap om deze missie te halen; 
4. De kernwaarden vastleggen; 
5. De heldenkrachten van je merk ontdekken; 



6. De cultuur vastleggen van je merk 
7. De communicatie van je merk 

Deze stappen zorgen ervoor dat je een concreet HeldenDNA vastlegt. Leg deze onderdelen 
vast in het DNA-handboek, zodat voor iedere stakeholder helder is waar je bedrijf voor staat 
en hoe zij met het merk dienen te werken. 

 

5. Ontwikkel een nieuwe merknaam op basis van je HeldenDNA 

Als je aan het einde van het proces een HeldenDNA hebt ontwikkeld, is dat je nieuwe merk. 
Het kan zijn dat je huidige merknaam volstaat, maar vaak is dat niet zo. Bedenk samen met 
je collega’s een nieuwe merknaam, zodat je een goede keuze kunt maken of je de merknaam 
gaat veranderen. 

 

Om tot een nieuwe merknaam te komen, doorlopen we vaak de volgende stappen: 

 

• We maken samen een eisenlijst voor de nieuwe merknaam, waarin je aangeeft wat de 
belangrijkste punten zijn die je merknaam dient te hebben. 

• Je gaat (samen met collega’s) in een creatieve sessie een hele rits aan merknamen 
verzinnen. Gebruik hiervoor verschillende invalshoeken waar vanuit je een nieuwe 
naam bedenkt. In deze fase is het nog belangrijk dat je niet nadenkt over de eerste 
gestelde eisen, want daarmee beperk je de creatieve vrijheid. Aan het eind van deze 
stap heb je een heel scala aan namen. 

• Aan de hand van de verzonnen namen, is er een hele lijst die je gaat terugbrengen tot 
een longlist. Denk hierbij aan een maximum van 10 namen. Al deze namen dienen aan 
de eisen voldoen, die je samen hebt gesteld. Een goede manier om dit te doen is om 
iedereen die je wilt laten meedenken over de merknaam 5 kruisjes te mogen zetten bij 
namen die zij tof vinden. Hieruit ontstaat een top 10 aan merknamen. 

• Op basis van deze longlist ga je alle namen langs en maak je een voor en tegen lijst 
bij iedere merknaam. Hierdoor kun je een schifting maken welke namen er afvallen en 
welke zeker nog langer doorgang gaan krijgen. In deze stap zorg je ervoor dat je de 
longlist terugbrengt naar een shortlist van 3 namen. 

• Maak uit deze 3 namen een keuze voor jouw merknaam van de toekomst. Je hebt al 
heel veel onderzoek gedaan naar de merknamen, dus wat is dan de juiste manier om 
hier een keuze in te maken? Wij merken vaak dat het nog maar draait om één ding: 
gevoel! Het gevoel maakt uiteindelijk de keuze voor de juiste merknaam. 

• De laatste stap is om je nieuwe merknaam vast te leggen. Leg de domeinnaam of 
domeinnamen vast via je hostingprovider en registreer je merk in het merkenregister. 
Hierdoor weet je dat jouw merk beschermd is tegen concurrentie. 

Mocht je huidige merknaam nog steeds voldoen, dan kun je deze stap overslaan :-). 

 

6. Ontwikkelen van een nieuwe huisstijl (visuele identiteit) 



Je hebt je DNA vastgesteld en je hebt een merknaam gekozen. Nu is het tijd om het uiterlijk 
van je merk te ontwikkelen. Samen met een designer ga je aan de slag met het ontwikkelen 
van de visuele identiteit. 

De visuele identiteit zal jouw DNA uitstralen. Wanneer je het verhaal van je bedrijf hoort, zal 
dat één op één aansluiten bij het beeld wat er van je merk wordt neergezet. Om tot een juiste 
visuele identiteit te komen doorloop je de volgende stappen: 

1. Eisen: Welke eisen heb je aan de nieuwe huisstijl van je merk? Dat bespreek je samen 
met je designer. Het DNA-handboek is een mooi instrument om in te zetten zodat de 
designer precies weet wat je met je verhaal wil uitdragen. 

2. Eerste schetsen en concept: Laat je designer de eerste schetsen van het concept 
aanleveren. In deze eerste schetsen kun je kijken hoe de designer jouw verhaal 
verwerkt in een beeldmerk en lettertype. Erg belangrijk als basis voor de visuele 
identiteit van je merk. 

3. Huisstijl krijgt kleur: Samen bespreek je de eerste schetsen en past de designer deze 
aan. De volgende stap is om kleur toe te voegen aan het beeldmerk. Kleuren zeggen 
heel veel over je merk en daarom is dit een belangrijk onderdeel van je visuele 
identiteit. 

4. Definitieve versie: Hand in hand met je designer ontwikkel je het logo verder tot een 
definitieve versie. Dit is de basis voor de visuele identiteit van je heldenmerk! 

5. Huisstijlhandboek: Alle onderdelen van de visuele identiteit van je nieuwe merk leg je 
vast in een huisstijl handboek. Hierin leg je vast hoe je merk zich naar buiten laat zien 
op het gebied van: 

1. Het logo 
2. De pay-off 
3. Gebruik van het lettertype/ typografie 
4. Het kleurgebruik 
5. De iconen en vormen van je merk 
6. Gebruik van fotografie en afbeeldingen 
7. De huisstijldragers (denk hierbij aan visitekaartjes, bedrijfskleding, sociale 

media, etc.) 
8. Richtlijnen 

6. Alle andere instrumenten: Alle instrumenten die je nodig hebt om je merk in de markt 
te zetten ontwikkel je samen met je designer volgens de regels uit het 
huisstijlhandboek. 

Meer informatie over huisstijl-ontwikkeling vind je in het artikel Zo ontwikkel je een goede 
huisstijl voor heldenbedrijven 

 

7. Strategie bepalen 

Wanneer je een nieuw merk in de markt gaat zetten, heb je daar een gedegen strategie voor 
nodig. Daarom is het goed om aan de slag te gaan met je marketingstrategie. Hierin ga je 
aan de slag om de nieuwe koers van je merk neer te zetten. Om je marketingstrategie te 
bepalen doorloop je de volgende stappen: 

 



1. Analyseer je markt en omgeving om te kijken welke positieve en negatieve 
ontwikkelingen er op je bedrijf af komen. Op deze ontwikkelingen heb je beperkt tot 
geen invloed. 

2. Analyseer vervolgens je eigen organisatie, welke sterkten zijn er in je organisatie 
aanwezig? En wat zijn de zwakten van je organisatie? 

3. Op basis van de eerste twee stappen kun je een SWOT-analyse maken. Hiermee 
confronteer je de sterkten en zwakten van je organisatie met de kansen en 
bedreigingen uit de markt. 

4. De confrontatiematrix geeft veel inzicht in de strategische vraagstukken van je bedrijf. 
Op basis hiervan maak je een aantal strategische scenario’s die je nieuwe merk kan 
bewandelen. 

5. Kies op basis van het FOETSJE-model (zie kader) welk scenario het beste past bij 
jouw nieuwe merk. 

6. Kies het tactisch plan dat bij je nieuwe strategie (en dus merk) past en zet 
marketingprogramma’s in om je verhaal over te brengen op je doelgroep. 

 
Een goede manier om je strategische keuze te maken, is om de strategische 
scenario’s langs de meetlat van het FOETSJE-model te leggen. FOETSJE staat 
voor: 
 

• Financiële haalbaarheid. Zijn er genoeg financiële middelen om de 
strategie uit te voeren? 

• Organisatorische haalbaarheid. Kan de strategie organisatorisch worden 
uitgevoerd? 

• Economische haalbaarheid. Past de strategie bij de missie, visie en 
doelstellingen van je bedrijf? 

• Technologische haalbaarheid. Is de strategie technisch haalbaar? 
• Sociaal-culturele haalbaarheid. Past de strategie binnen de cultuur van je 

bedrijf en bij de sociale doelstellingen van je bedrijf? 
• Juridische haalbaarheid. Is de strategie juridisch haalbaar? 
• Ecologische en ethisch haalbaarheid. Is de strategie ecologisch 

verantwoord? Kun je de strategie ethisch gezien wel inzetten? 
 

De strategische scenario’s die je hebt ontwikkeld, ga je langs deze meetlat leggen. 
Per scenario geef je een rapportcijfer per FOETSJE-onderdeel. Een 1 betekent 
onhaalbaar, een 10 betekent haalbaar. 
 

 

8. Het nieuwe verhaal vertalen op de (nieuwe) website 

Naar aanleiding van je nieuwe strategie en het tactisch plan dat je het opgezet kun je de 
kanalen verder gaan uitwerken. Het meeste belangrijke online onderdeel van je marketing is 
de website. Je nieuwe verhaal dient op een goede manier online te worden overgebracht. 

Door het invullen van je marketingtactiek, weet je welke rol je website gaat spelen in deze 
tactiek. Hierdoor kun je jouw nieuwe website op inrichten. Om je website goed te creëren 
doorloop je de volgende stappen: 

• Je bepaalt je doel van je website en stelt een eisenpakket vast voor je website. 



• Je maakt een websiteplan waarin je samen met je websitedesigner en websitebouwer 
samen zit om na te denken over de structuur van je website en hoe je het verhaal op 
een goede manier laat overkomen. 

• De websitedesigner bouwt een eerste prototype van je website, zodat jullie samen 
kunnen kijken of dit hetgeen is wat jullie samen hebben besproken. 

• Als bedrijf ga je een keuze maken hoe je teksten, afbeeldingen en video’s gaat 
aanleveren. Ga je deze zelf schrijven met behulp van specialisten? Of laat je het 
volledig extern uitvoeren middels interviews? 

• Het goedgekeurde prototype wordt omgezet in een werkende website met de juiste 
fotografie en teksten, met een aantal revisierondes. 

• Je viert samen de live-gang van je website. En dan begint het pas: Je gaat aan de slag 
om je doelen te bereiken met je website. 

 

9. Communicatie- en contentplanning 

De laatste stap in de rebranding van je merk is het maken van de communicatie- en 
contentplanning. Hierin ga je voor het komende jaar precies aangeven wat je wanneer gaat 
plaatsen en wie daar verantwoordelijk voor is. Hierdoor heeft iedereen in de organisatie 
dezelfde focus om je nieuwe merk in de markt te lanceren. Later in dit boek lees je meer over 
het maken van een contentplanning. 

 

Wil je aan de slag met de rebranding van je merk, schroom dan niet om de sidekicks van 
Creating Heroes vrijblijvend te laten meedenken. Dat kan bijvoorbeeld met een vrijblijvende 
inspiratiesessie De Herotalk. Wanneer je thuis bent van vakantie (of een ander moment 
wanneer je dit leest) kun je via de website contact met ons opnemen 😊😊. 

  



Heldencase: Veranderen kan! De gedaanteverandering van NLE 
van irritant bedrijf naar enthousiaste klanten-maker 
Verandering binnen je organisatie is niet makkelijk. Dat het kan bewijst het bedrijf NLE, die 
we beter kennen als de Nederlandse Energie Maatschappij. De gedaanteverandering van het 
irritantste bedrijf naar enthousiaste klantenmaker. 

 

Ik zeg doen! 

Wie kent de reclames niet? “IK ZEG DOEN”, zeiden verschillende BN’ers in de irritante 
reclamespotjes bij de introductie van de Nederlandse Energie Maatschappij. Het ging niet 
zonder slag of stoot, want veel consumenten zagen het wel zitten: Goedkopere energie. 
Daardoor groeide de Nederlandse Energie Maatschappij snel en verwierf het een groot 
marktaandeel. 

 

Veel klanten, maar wel allemaal ontevreden 

Een groot marktaandeel in een korte tijd, dat klinkt als een mooi resultaat! Toch merkte het 
bedrijf dat dit niet alles was. Nagenoeg iedere klant was ontevreden over de diensten en 
service van NLE. Dit werkte door op alle niveaus: Klanten waren niet blij en belden massaal 
naar de klantenservice, die vervolgens niet blij werden van hun werk, want ze moesten boze 
en irritante klanten te woord staan. Dit leidde allemaal in 2012 tot een grote ommezwaai! 

 

Het meest klantgerichte bedrijf van Nederland 

In 2012 werd de directie andermaal geconfronteerd met een slecht klantcijfer en dat was de 
druppel die de emmer deed overlopen. Het imago van het bedrijf had een nulpunt bereikt en 
dat was geen goede langetermijnstrategie. Dit betekende dat het roer radicaal om ging en ze 
terug gingen naar de tekentafel. Vanaf dat moment was de nieuwe missie: Het meest 
klantgerichte bedrijf van Nederland worden! En dat is nogal een missie die ze nastreven! 

 

Intern draagvlak 

Het is natuurlijk een mooi streven van de directie, maar zonder intern draagvlak zijn ze 
nergens. Daarom besloten ze in het proces alle medewerkers mee te nemen, om samen te 
ontdekken hoe zij het klantgerichtste bedrijf van Nederland kunnen worden. Daarin vroegen 
ze specifiek om goedkeuring van hun medewerkers. Hierbij is de Net Promoter Score (NPS) 
de bestemming die ze hebben gekozen. Dit is het resultaat waaruit blijkt of ze op weg zijn 
naar hun missie. Aan de hand van de NPS vragen zij zich af of het ze de juiste keuzes maken! 

Tegenwoordig is NLE niet alleen het bedrijf van de medewerkers en directie, maar een merk 
van klanten en medewerkers. NLE wordt actief aanbevolen aan familie en vrienden, waardoor 
de ommezwaai als enorm succes kan worden gezien!  



Heldencase: Hoe Philips omdraaide en een missie-gedreven 
organisatie werd 
Philips, van een log bedrijf dat de gevestigde orde vertegenwoordigde, naar een inspirerend 
bedrijf dat een missie-gedreven beleid voert. In dit artikel lees je hoe Philips deze 
ommezwaai maakte. 

 

Philips toen.. 

Philips was tijden lang een elektronica-organisatie in de breedste zin van het woord. Het 
bedrijf dat voornamelijk bekend stond om het ontwikkelen van de lampen. De gehele 
organisatie was gericht op het ontwikkelen van producten en daarmee een productgerichte 
organisatie. Hiermee ontbrak een echte identiteit en focus bij de organisatie. Voor veel 
Nederlanders was Philips dan ook een manusje van alles, tot 2014. 

 

De transformatie naar missie-gedreven organisatie 

In 2014 zette Philips de grootste verandering in tijden in. Philips durfde scherpe keuzes te 
maken die voor een groot concern als Philips behoorlijk gewaagd waren. Het speerpunt lag 
niet langer meer op consumentenelektronica maar werd verlegd naar healthcare. De 
organisatie ontwikkelde daarop een nieuwe missie: ‘het verbeteren van het leven van mensen 
met zinvolle innovaties’. 

Deze missie werd nog concreter gemaakt met het hogere doel van Philips: Het verbeteren 
van de levens van 3 miljard mensen tot 2025! Dat is een inspirerend doel. 

 

Meervoudige winst 

De nieuwe focus en de nieuwe missie zorgen voor een heel nieuwe manier van oplossingen 
aanbieden. Zo ontstond er een tandenborstel voor kinderen, waarmee de tandenborstel 
wordt gekoppeld aan een app. Daarmee wordt tanden poetsen een spel. Maar ook in 
ziekenhuizen ontwikkelde Philips nieuwe oplossingen die impact hebben, zoals de Azurion. 
Met dit platform heeft de chirurg alle informatie in van de patiënt in één keer voor handen 
tijdens een operatie. Voordat het platform er was, moest de chirurg uit de operatie-gedeelte 
om informatie op te vragen. 

Deze vorm van innoveren en ontwikkelen van producten en diensten is echt een way of life 
geworden voor Philips. In het rapport van Synergie ‘De Inspirerende 40’ stond de 
meervoudige winst die Philips heeft ontwikkeld mooi verwoord: ‘Medewerkers komen niet 
naar hun werk om een hogere aandeelhouderswaarde te realiseren. Medewerkers zijn wel 
heel enthousiast als ze kunnen meehelpen om van kanker een chronische ziekte te maken. 
Of als ze oplossingen kunnen ontwikkelen om kindersterfte in de derde wereld terug te 
dringen.’ De focus op welzijn maakt energie en creativiteit los en zorgt voor een hogere 
loyaliteit. 

 

Veranderen kan, ook als multinational 



Philips bewijst dat het kan: veranderen terwijl je een grote organisatie bent. De stappen die zij 
hebben gezet zijn enorme gewaagde stappen, want het had ook mis kunnen gaan. Maar juist 
deze stappen hebben gezorgd dat de winst van Philips groeit, maar niet alleen in financiële 
zin, juist de wereld profiteert enorm van deze winst mee. Daarmee zorgt Philips met hun 
diepere betekenis echt voor impact! Wat ons betreft een enorme held! 

  



Ontdek het mooie van jouw bedrijf (en breng het naar buiten met 
marketing) 
Wij zijn ervan overtuigd dat er in ieder bedrijf iets moois schuilgaat. Maar wat is dat mooie 
dan? En hoe vind je dat? En waarom is het zo belangrijk? In dit artikel lees je er mee over. 

 

Wat maakt jouw bedrijf nu een mooi bedrijf? 

De eerste belangrijke vraag die je jezelf moet stellen is: ‘Wat maakt jouw bedrijf nu een mooi 
bedrijf’? Voor veel bedrijven is dit beste een lastige vraag, je zit immers dagelijks in je eigen 
bedrijf te werken, waardoor je vergeet wat jou nu zo mooi maakt. Een makkelijke manier om 
erachter te komen is om met je klanten te praten. Vraag ze oprecht eens wat hun bedrijf zo 
mooi maakt en waarom ze niet naar een ander bedrijf zouden overstappen. 

Het mooie van je bedrijf zit verscholen in het HeldenDNA van je bedrijf. Het is de 
onderscheidende waarden die jouw bedrijf jouw bedrijf maken. Het DNA geeft je bedrijf een 
ziel, een gezicht dat zich onderscheidt van alle andere bedrijven. Je DNA geeft je bedrijf 
bestaansrecht. Bedenk bijvoorbeeld eens: 

• Waar je bedrijf voor staat; 
• Wat je wil bereiken met je bedrijf; 
• Wat je bedrijf echt uniek maakt; 
• Wat je klanten zeggen over je bedrijf; 
• Wat je maatschappelijke bijdrage is als bedrijf. 

 

Het mooie van je bedrijf is de basis van je marketing 

Als we met ondernemers of directeuren van bedrijven spreken, merken we al snel wat het 
bedrijf zo mooi maakt. Ze zijn vaak echter zelf verloren wat dit gene nu eigenlijk is en 
ontdekken tijdens zo’n gesprek weer de passie van hun bedrijf. Deze passie – het mooie van 
je bedrijf – is de basis van je marketing. Je marketing kan niet zonder het DNA van je bedrijf 
en dit moet je ook niet willen. 

 

Vanuit je DNA marketing voeren 

Ga marketing voeren vanuit het DNA van je merk. De merkidentiteit van je bedrijf is het 
verhaal van je organisatie die vertelt moet worden. Wanneer iemand aan je vraagt ‘wat doe 
je?’ is het antwoord niet ‘Wij hebben een ontwerpbureau’, maar je vertelt jouw verhaal en wat 
jij wilt bereiken. Dit verhaal is het unieke verhaal en zorgt voor meer geloofwaardigheid. 

Verhalen raken andere delen van hersenen van je toehoorders, daarom zijn het zulke sterke 
middelen om in te zetten. Voorwaarde is wel dat het een oprecht verhaal is wat je vertelt. 
Bedrijven zoals Tony’s Chocolonely en TOMS zijn erg sterk in het toepassen van zogeheten 
storytelling. Het zijn enorme marketingmachines en commerciële tijgers. Maar wel altijd 
vanuit één verhaal. 

Ontdek dus hèt mooie verhaal van je organisatie (maar dan wel het èchte verhaal) en vertel het 
overal! 



Heldencase: Het HeldenDNA van Ctaste 
Bedrijven met een diepere betekenis zijn bijzonder. Zij zorgen voor alternatieven op 
bestaande producten en diensten. Deze bedrijven lopen voorop en inspireren daarmee 
andere bedrijven. In dit artikel beschrijven we het bijzondere HeldenDNA van Ctaste. 

 

Wat is Ctaste? 

Ctaste is opgericht door drie jonge ondernemers, daarvoor werkzaam in de financiële sector. 
In april 2007 bedachten ze het plan om een restaurant-concept op te zetten dat een 
maatschappelijk probleem aan de kaak stelt. En dat restaurant werd Ctaste. 

Ctaste is een restaurant, maar niet zomaar ééntje. Bij Ctaste dineer je niet in het licht, maar 
juist in het donker. Deze manier van dineren zorgt natuurlijk voor een bijzondere ervaring, 
maar is natuurlijk niet zomaar gekozen. Ctaste legt hiermee de aandacht op mensen met een 
visuele beperking. In dit restaurant ervaar je wat smaak doet, als je eten niet kan zien. 

 

Wat maakt hun DNA zo bijzonder? 

Het DNA van Ctaste is natuurlijk bijzonder. Er is geen restaurant waar je in het donker dineert, 
waardoor alleen dat gegeven al heel onderscheidend is voor de klant in de branche waar ze 
opereren. Ctaste haar DNA is gebouwd op deze bijzondere ervaring, die verschillende 
elementen beheerst: 

• Dineren in het donker; 
• Een andere smaakbeleving; 
• Mensen laten ervaren wat een visuele beperking inhoudt; 
• Mensen met een visuele beperking kansen bieden. 

Daarmee is Ctaste een sociale onderneming, een bedrijf dat een maatschappelijk probleem 
oplost, door een tof alternatief te bieden op bestaande concepten. 

 

De kracht van het concept 

Veel sociale bedrijven hebben vaak maar één boodschap: Ze zijn sociaal. Dat is vaak geen 
sterk uitgangspunt, omdat je daarmee een beperkte doelgroep aanspreekt: De gene die 
sociale ondernemingen een warm hard toe dragen. Klantengroep 2 – zij die hun keuze niet 
direct laten afhangen van sociale argumenten – bereik je daar niet mee. 

Daarom is het concept van Ctaste zo sterk, naast het sociale karakter van het bedrijf, biedt 
het echt onderscheidende waarde voor de klanten. Met het concept komt de mix van 
klantvoordelen en het sociale karakter heel goed bij elkaar. Door die combinatie is het een 
sterk concept!  



Waarom marketing niet zonder DNA kan 
Marketing kan niet zonder het DNA van je merk. Maar waarom is dat zo? Zonder het échte 
verhaal van je bedrijf is marketing ziek. 

 

Marketing is het vertellen van jouw verhaal 

Om maar met dat laatste te beginnen: Marketing is ziek. De patiënt is gelukkig wel aan de 
beterende hand, maar het is een ziek vak. Veel bedrijven hebben over de rug van klanten veel 
geld verdient door iets te communiceren wat ze niet waarmaakten, of erger nog wat gewoon 
niet waar was. Kijk maar naar het paardenvleesschandaal uit 2014. Pure Bullshit dus! 

Marketing en sjoemelen is van alledag. Zo kopen energieleveranciers certificaten in 
Noorwegen om zo hun grijze stroom groen te maken. Met een kleine investering kon je 
zogenaamd groene stroom leveren. Bekijk ook het item van Zondag met Lubach hierover. 

Marketing is echt iets anders wat ons betreft. Marketing is het vertellen van het verhaal van 
jouw bedrijf, in dit gene waarin jij gelooft. Als bedrijf ga je ergens voor en sta je ergens voor, 
dat is precies het verhaal dat je moet vertellen. Het is het HeldenDNA van je organisatie dat 
naar buiten moet komen, dát is marketing. Daarom gaan wij samen met onze helden van 
Bullshit naar Betekenis! 

 

Klanten willen bedrijven die van diepere betekenis zijn 

Naast dat het voor jezelf fijn is om een echt verhaal te vertellen, is het voor consumenten 
steeds belangrijker dat bedrijven van diepere betekenis zijn. Zelfs 72 % vindt dat bedrijven 
een positieve bijdrage moet leveren aan de samenleving, maar een kwart van deze mensen 
vindt dat deze bedrijven dat ook daadwerkelijk doen. 

Marketing is niet alleen het verhaal naar buiten brengen, maar ook het daadwerkelijk 
uitvoeren van je verhaal. Jouw boodschap kan niet zonder echte daden, daarom gaat wat ons 
betreft marketing ook verder dan een post op Facebook, een website onderhouden of een 
campagne. Het gaat ook om het personeel dat het verhaal ademt! 

 

Employer Branding is hot en kan niet zonder DNA 

Het vinden en binden van personeel is in deze tijd heel lastig. Veel vakmensen vinden het 
belangrijk om bij een bedrijf te werken die van betekenis is. Shell heeft de laatste jaren veel 
problemen gehad om technische talenten te vinden. Het DNA van je bedrijf zorgt voor 
aantrekkingskracht bij talenten. Steeds meer bedrijven zetten employer branding in. Met 
employer branding zorg je als bedrijf voor een beeld bij toekomstige talenten waarom ze bij 
jou moeten werken. 

Het DNA van je bedrijf zorgt voor dit beeld, het zorgt ervoor dat je als bedrijf duidelijk hebt 
waarom klanten en medewerkers aangetrokken worden tot je bedrijf. Bedrijven die vanuit hun 
DNA opereren hebben vaak ook andere eisen aan hun personeel. Dit gaat niet zozeer over 
vakinhoudelijk competenties, maar in competenties als samenwerken en of je als 
medewerker binnen de cultuur van het bedrijf past. 



Je bedrijf wordt succesvol 

Door een echt verhaal te vertellen wordt je bedrijf herkenbaar voor iedereen. Het DNA van je 
bedrijf zorgt ervoor dat er fans aan je bedrijf worden gebonden. Het geeft je bedrijf een 
aantrekkingskracht. Bedrijven met een echte bedrijfsidentiteit zijn ook succesvol, kijk naar 
bedrijven zoals Coolblue, Tony’s Chocolonely en Rituals. Het zijn bedrijven met een heel 
sterke DNA, waarschijnlijk als je de namen leest weet je direct waar ze voor staan en wat ze 
verkopen. Het maakt het bedrijf sterk, met een echt goed verhaal!  



Heldencase: New Horizon, één van de meest inspirerende Helden 
Draai de boel om en je kijkt heel anders naar alles wat er in je omgeving gebeurt. New 
Horizon biedt zo’n scherpe andere blik. Zij zien het slopen van een stad niet als een grote 
afvalberg, maar zien de stad als magazijn, waar allemaal waardevolle grondstoffen in 
verborgen zitten. 

 

Urbun mining 

De stad als bron zien, het is een heel andere benadering dan ieder ander bedrijf in de bouw. 
New Horizon ontmantelt gebouwen met het behoud van de waarde van de grondstoffen. 
Daarmee hebben zij de missie om binnen vijf jaar het weghalen van gebouwen te zien als het 
oogsten van grondstoffen, zodat al deze materialen kunnen worden ingezet voor nieuwe 
doeleinden. 

Zij hebben hiervoor een model bedacht dat het niet duurder is, het niet langer duurt maar het 
wel veel leuker en beter maakt voor het milieu. Dat betekent dat ze echte impact kunnen 
maken op de juiste momenten: Tijdens renovaties en sloop van gebouwen. Echt circulair dus! 

 

Herman Wijffels als inspirator 

Het ontstaan van dit nieuwe businessmodel is mede tot stand gekomen nadat Herman 
Wijffels tijdens een presentatie de inmiddels legendarische woorden sprak: “Het stenen 
tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren, er kwam simpelweg een beter 
alternatief.” 

Dit is een groot onderdeel van de shift naar het circulaire model van New Horizon: Er is een 
veel beter alternatief ontstaan. 

 

Inspirerend bedrijf! 

New Horizon is een enorm inspirerend bedrijf en wat ons betreft een voorbeeldbedrijf als het 
gaat om voorop lopen in een conservatieve markt. In 2017 kwamen ze dan ook terecht 
binnen in de inspirerende 40, een jaarlijkse ranglijst van de meest inspirerende bedrijven in 
Nederland uitgevoerd door Synergie. In gesprek met Synergie sprak Michel Baars nog de 
volgende mooie woorden, die ik jullie tot slot niet wil onthouden: 

“Ik heb een circulaire ambitie, maar ik heb bedacht dat ik mijn opdrachtgevers niet kwalijk ga 
nemen dat zij die ambitie (nog) niet hebben. Ik ga dus niet overtuigen op basis van circulaire 
argumenten, maar op basis van argumenten die voor hen nu doorslaggevend zijn (tijd, geld 
en risico’s). Dit bedacht ik toen ik met een nieuwe hengel op een nieuwe boot en het mooiste 
kunstaasvisje dat ik kon kopen dagenlang niets ving. Niet de visser maar de vis moet het aas 
lekker vinden!” 

  



Vol voor je missie gaan: het einddoel is allesbepalend 
Veel heldenbedrijven beginnen met een ambitie aan hun bedrijf. Ze willen een markt 
veranderen, ze willen de wereld verbeteren, etc. Hoe meer wij met helden spreken, hoe vaker 
wij merken dat deze bedrijven moeite hebben om de eerste stap te zetten. Er is één ding dat 
wij altijd aangeven: Je einddoel is allesbepalend! 

 

Scherp je missie aan! 

Het eerste wat je moet doen om je missie überhaupt te kunnen bereiken, is om een sterke 
missie te hebben. Nog te vaak zien wij bedrijven die een missie hebben die niet echt een 
grote opdracht omschrijven, maar die vooral klein wordt gehouden. Hierdoor sta je nergens 
voor. 

Voor ons is een echte heldenmissie de grote opdracht die je jouw heldenbedrijf oplegt. Wat 
wil je met jouw bedrijf de komende 20/ 30 jaar bereiken? Door je missie aan te scherpen kun 
je ook een goed plan maken om de missie te bereiken. 

Lees meer over het formuleren van je heldenmissie in het artikel dat hierna komt. 

 

Maak fases en wees niet te streng! 

Maar als je dan een missie hebt geformuleerd, waar begin je dan? Onze boodschap is altijd: 
Wees niet te streng voor jezelf. Vaak willen mensen binnen bedrijven direct heel veel impact 
genereren, wat te vaak een utopie lijkt. Als je jouw missie wil behalen is het goed om een 
soort fasering aan te brengen in de weg naar je missie. Zie het als een routebeschrijving naar 
je missie. Iedere fase is een nieuwe mijlpaal in het bereiken van je missie. 

Tony’s Chocolonely heeft dit bijvoorbeeld heel mooi vormgegeven, om hun missie (een 100% 
slaafvrije chocolademarkt) te bereiken hebben zij drie fases aangegeven, door hun ook de 
route genoemd: 



 

 

Waarom moet je dan niet te streng zijn voor jezelf? Omdat je in de eerste fase best acties 
uitvoeren die niet direct helpen om je missie te bereiken, maar wel nodig zijn om de eerste 
mijlpaal te bereiken. De eerste stap in de route van Tony’s Chocolonely was het 
bewustmaken van het probleem. Het is best logisch te bedenken dat daarin keuzes worden 
gemaakt die niet direct leiden tot het einddoel: de 100% slaafvrije chocolademarkt. 

Zo heeft Tony’s ook toegegeven dat er nog steeds kinderen bleven werken in cacaoplantages 
waar zij mee werkten. In dit geval was het voor nu beter om deze kinderen te laten werken, 
omdat ze anders niet voor hun omgeving konden zorgen. Maar helaas is het nog niet zover 
dat deze kinderen alleen maar naar school kunnen, maar natuurlijk blijft dat wel het streven. 

 

Neem je fans mee in je verhaal: Hoe behaal je jouw einddoel? 



Het allerbelangrijkste is dat je niet sjoemelt met deze verhalen en de keuzes die je maakt, 
maar dat je het uitlegt. Communicatie is het allerbelangrijkste onderdeel als je voorop wilt 
lopen. Neem daarom je fans mee in jouw eigen verhaal. Deel alle stappen die je zet om je 
einddoel te halen met ze, leg keuzes uit en vraag ook om kritiek. Alleen op die manier kun je 
uiteindelijk toewerken naar het behalen van je missie! 

  



Formuleer je Heldenmissie! 
De Heldenmissie is de grote opdracht die iedere organisatie zichzelf stelt en het belangrijkste 
onderdeel van je merkidentiteit. Het is een opdracht die niet binnen twee jaar bereikt kan 
worden, maar duurt meestal wel 20 tot 30 jaar. In dit artikel leer je alles over het formuleren 
van je Heldenmissie. 

 

Definitie missie 

Voordat we verder gaan op het formuleren missie kijken we eerst wat een missie eigenlijk 
betekend: 

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de 
mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Omdat een missie over 
zaken gaat die jaren hebben gekost om op te bouwen wordt een missie zelden veranderd. 

Dit is de algemene definitie die al jaren gangbaar is. Wij gaan graag een stap verder: Met je 
missie formuleer je de grote opdracht van je organisatie. Formuleer je Heldenmissie 
zorgvuldig, zodat je een stevig fundament creëert dat als leidraad dient voor het handelen 
van jou en eventuele werknemers binnen jouw bedrijf. 

 

Onderzoeken van je missie 

Voordat je een missie formuleert is het verstandig om eerst binnen je organisatie te 
onderzoeken waar jullie voor staan. Een aantal vragen die je in je organisatie kunt stellen om 
de missie te onderzoeken zijn: 

• Wat is het droomdoel van je bedrijf? Wat is het mooiste wat je met je bedrijf kan 
bereiken? 

• Wat wil je anders doen in de markt omdat het beter moet? 
• Wat zou er verloren gaan indien je bedrijf niet meer zou bestaan? 
• Waartoe ben je met je bedrijf op aarde? 
• Waarmee wil jij anderen inspireren? (Het maken van een vette winst inspireert maar 

weinig klanten/ mensen) 
 

Formuleren van je missie 

Met bovenstaande vragen heb je input vergaart voor het formuleren van de Heldenmissie. 
Lees ook eerst de grootste fouten bij het in de markt zetten van de Heldenmissie, voordat je 
verder gaat. Omschrijf nu de missie van je bedrijf. Geef hiervoor antwoord op de volgende 
vragen: 

• Wat wil je veranderen? Wat moet er anders? 
• Waar staan we voor? 
• Wat is je bestaansrecht? 
• Welke betekenis hebben wij voor onze klanten en directe stakeholders? 
• Wat is de grote opdracht die je bedrijf heeft? Wat wil je bereikt hebben over 20/30 

jaar? 



Op basis van de antwoorden op deze vragen heb je een goede basis om je missie te 
formuleren. Let erop dat je missie echt een opdracht omschrijft. Dit verhaal mag ongeveer 
twee alinea’s groot zijn. 

Vervolgens ga je vanuit de twee alinea’s je Heldenmissie omschrijven in één pakkende zin. 
Deze pakkende zin is de basis voor al je communicatie van je missie. 

 

Hieronder een aantal voorbeelden van zowel sterke als zwakke missies: 

Zwakke Heldenmissies Sterke Heldenmissies 

Wij willen een bijdrage leveren 
aan de groei van ieder kind, 
specifiek de kansarme kinderen. 

Onze missie is om in 2030 ieder 
Nederlands kind dezelfde kansen 
te bieden waardoor ieder kind kan 
groeien. 

Een bijdrage leveren door het 
bieden van toegankelijke 
dataverzamelings-oplossingen 
aan zorgaanbieders en 
patiënten. 

Wij streven naar een 100 % 
slaafvrije chocolademarkt! 

Wij willen een goede ICT-
leverancier zijn. 

Redden van alle ‘gekke’ en 
‘overgebleven’ groenten en fruit 
die anders verspild zouden 
worden. 

 

Missie vs. AMORE 

Een goede missie, het is vaak lastig te beoordelen wat het is. Bij het beoordelen van ‘een 
goede missie’ komt vaak een ‘goed gevoel’ kijken. Toch kun je jouw missie beoordelen, om te 
ontdekken of deze missie sterk genoeg is. Hans van der Loo schreef over het beoordelen van 
de missie in Kus de Visie wakker. Gebruik daarvoor AMORE: 

• Ambitieus of zelfs idealistisch: Jij hebt een gewenst doel dat waardevol is voor 
mensen 

• Motiverend of zelfs committerend: Het gewenste doel inspireert en raakt mensen en 
straalt positieve energie uit 

• Onderscheidend: Jouw bedrijf is eigenzinnig en beschikt over het vermogen om 
anders te zijn 

• Relevant en richtinggevend voor stakeholders: Het gewenste doel moet van betekenis 
zijn voor alle interne en externe belanghebbenden/betrokkenen 

• Echt: Het gewenste doel moet echt en oprecht zijn. Het geeft de werkelijke essentie 
van jouw bedrijf weer. 

Wat je ook kan helpen bij het formuleren van een krachtige HERO-mission voor jouw bedrijf is 
om te kijken hoe andere succesvolle onderscheidende bedrijven dit hebben gedaan. Het kan 
je mogelijke nieuwe en verrassende inzichten geven. 

 



Inspirerende voorbeelden van Heldenmissies: 

Hieronder vind je een drietal voorbeelden van bijzondere en succesvolle bedrijven met een 
overtuigende missie waar wij in ieder geval ontzettend blij van worden. 

 

1. Deliver WOW through service – Zappos 

Het Amerikaanse bedrijf Zappos is de grootste online schoenenwinkel ter wereld. Het bedrijf 
ziet zichzelf niet als online retailer, maar als een bedrijf met een geweldige klantenservice die 
daarnaast ook schoenen verkopen. Klanten komen op de eerste plaats, het assortiment 
schoenen op de tweede plaats. Het doel van Zappos is het bereiken van super enthousiaste 
klanten door het leveren van WOW-ervaringen via een fenomenale klantenservice. 

Ken jij nog de pijnlijke ‘T-Mobile-gate’ van Youp van ‘t Hek enkele jaren terug? Een 
schoolvoorbeeld van hoe het dus absoluut níét moet. Zappos daarentegen laat zien hoe het 
wél kan en hoort. Een van de bijzonderheden van dit bedrijf is dat zij geen maximum beltijd 
hanteren voor hun medewerkers met klanten. Elk klantcontact is even waardevol. Of het nu 
een kort of lang telefoongesprek is. Zo heeft een van de medewerkers ooit eens ruim 10 uur 
met één klant gesproken. En nee, in dit gesprek ging het niet alleen over schoenen. Deze 
klant had behoefte om met iemand te praten en Zappos bood een luisterend oor. Een 
absoluut record en wat ons betreft een buitengewoon voorbeeld dat luisteren naar je klant 
erg belangrijk is. Weet ook dat deze klant vervolgens een van hun grootste klanten is 
geworden. 

 

2.Het creëren van een schonere leefomgeving, beter straatbeeld en gezondere inwoners – 
Fietskoeriers Apeldoorn 

De leefomgeving in Nederland is de afgelopen decennia drastisch veranderd. We zijn met 
ons allen veel mobieler geworden. Het gemak van een scooter of auto voor de deur, heeft 
ertoe geleid dat we vaker naar deze voertuigen grijpen in plaats van de fiets. Ook voor hele 
kleine afstanden. In onze binnensteden vergeeft het zich intussen van auto’s en 
bestelbussen die af- en aanrijden. Hierdoor staat het verkeer regelmatig vast. 

Fietskoeriers Apeldoorn laat bedrijven en bewoners in Apeldoorn zien dat het ook anders 
kan. Fietsen is niet alleen veel praktischer en gezonder, maar ook nog eens veel sneller in 
met name de binnenstad. Het bedrijf bezorgt alle pakketjes met de fiets en stimuleert 
mensen om ook weer vaker hun fiets te pakken. Vanuit een depot aan de rand van Apeldoorn, 
worden de pakketjes vervolgens verspreidt met een sportieve fiets. Hoe gaaf is dat?! 

 

3. Het financiële systeem moet anders. Geen geldfabriek, maar échte financiële 
dienstverlening. – Bunq 

De wereldwijde financiële crisis die uitbrak in 2008 heeft onze kijk op de bankenwereld 
voorgoed veranderd. Het vertrouwen in dergelijke financiële instellingen was ernstig 
geschaad. Gerenommeerde banken wereldwijd gingen bankroet en nog steeds hebben 
diverse banken te kampen met imagoproblemen. Daar veranderen mooie beloftes in 
reclame-uitingen helemaal niets aan. Het vertrouwen van mensen win je namelijk niet 
zomaar terug. 



 

Tijden van crisis hebben gelukkig ook een voordeel, namelijk het ontstaan van geweldig 
nieuwe initiatieven en geniale oplossingen. De weg in het financiële landschap lag open voor 
verrassende nieuwkomers. Voor mensen die durven te laten zien dat het ook anders kan. 

Bunq, opgericht in 2012, is zo’n nieuwkomer. Bunq is een bank die zichzelf niet ziet als bank. 
Bunq ziet zichzelf als dienstverlener. Het bedrijf verdient geld met het leveren van een goede 
dienstverlening aan klanten. Klanten betalen uitsluitend voor het gebruik van diensten. Bunq 
heeft daarmee gekozen voor een compleet andere weg dan traditionele banken die hun geld 
verdienen met het geld van anderen. Bunq heeft bewust gekozen om het bestaande systeem 
te veranderen en de klant zelf weer baas te laten zijn over hun eigen vermogen. Zoals het 
hoort. Bunq maakt bankieren weer leuk, makkelijk en inzichtelijk! 

 

Ben jij ook zo’n held of ken jij een held met een Heldenmissie? Een missie waarvan de hele 
wereld het mag weten? Of wil je het graag anders doen, maar heb je hulp nodig bij het 
formuleren van je missie? Na de vakantie helpen we je graag hierbij verder! Samen 
onderzoeken wij – onder het genot van heerlijke Tony’s Chocolonely – hoe jij van een held 
kunt transformeren in een superheld! 

  



Heldencase: Je merkidentiteit is dicht bij jezelf blijven (voorbeeld) 
Over merkidentiteit is al veel geschreven. Het belangrijkste bij identiteit is dan ook om dicht 
bij jezelf te blijven. Dat betekent dat je niet altijd moet streven naar landelijke dekking, een 
multinational of (extreme) groei. Het voorbeeld van Anchor Brewing geeft aan dat 
merkidentiteit echt een zaak is van dicht bij jezelf blijven. 

 

Kijk niet naar anderen, wees jezelf! 

Waar het binnen veel bedrijven misgaat, is dat er te veel wordt gekeken naar de concurrenten 
en naar toonaangevende bedrijven. Zo is er binnen veel organisaties de wil om net als 
Coolblue te worden. Nu is het streven naar verbetering natuurlijk niet verkeerd, maar het 
zoeken naar een kopie van een ander bedrijf helpt je bedrijf niet verder. 

Kijk vooral naar de uniekheid binnen je eigen organisatie, ontdek waar jouw bedrijf voor staat 
en voor wilt gaan. Zorg ervoor dat je HeldenDNA enorm duidelijk is voor alles en iedereen in 
de organisatie. En dit HeldenDNA is je organisatie en is van jezelf! 

 

Waarom groeien? 

Triodos omschreef in het één van hun video’s heel mooi: Groei is veel meer dan een cijfer. 
Veel bedrijven hebben maar één doel: Groeien in winst en omzet. Elke bedrijf moet alleen 
maar groter worden, maar waarom? Waarom moeten we altijd blijven groeien? We krijgen 
nog wel regelmatig klanten die vooral geen grote organisatie willen zijn, maar wel van 
meerwaarde willen zijn voor hun omgeving. Groei moet niet een doel op zich zijn, maar een 
middel om jouw doelen te bereiken. 

Want bedenk goed: Je hoeft niet altijd groot te zijn, om de beste te worden! 

 

Anchor Brewing en hun gezonde winst 

Dat je als bedrijf succesvol kunt zijn én klein kunt blijven bewijst Anchor Brewing, een 
brouwer uit San Fransisco. Het bedrijf werd opgericht in 1896 en brouwt hun bier op een 
duurzame manier. Dat is de oorsprong van hun bedrijf, daarop is hun bedrijf gebouwd. Het is 
het DNA dat het bedrijf maakt. Deze duurzame manier van brouwen houdt in dat het een 
arbeidsintensieve manier is, waarin ambacht centraal blijft staan. Door die manier van 
brouwen kunnen ze geen grote producties draaien en hebben ze al menigmaal nee aan 
klanten verkocht die een grote bestelling wilden plaatsen. 

Hun identiteit zorgt voor heldere keuzes: Ze hebben een groeiplafond, en die is inmiddels 
bereikt. Ze hebben daar vrede mee en maken een gezonde winst. De groei die zij doormaken 
zit vooral in het steeds blijven verduurzamen van hun producten. 

Hiermee laat Anchor Brewing zien dat je een bedrijf kunt zijn met een mooie en goede 
identiteit, maar je niet continu hoeft te groeien om bestaansrecht te hebben. Door een sterke 
identiteit te hebben, zorg je dat je op basis daarvan scherpe keuzes kunt maken: Nee zeggen 
tegen grote klanten en toch een gezonde winst maken.  



Zo genereer je meer omzet! 
Meer omzet, een onderwerp die veel ondernemers aangaat. Maar bij Heldenbedrijven draait 
het (logischerwijs) meer om het behalen van impact. Maar impact gaat niet zonder het 
genereren van meer omzet en daarom is het een belangrijk onderdeel om op te focussen. Om 
daadwerkelijk meer omzet te genereren is het een kwestie van keuzes maken. Welke keuzes 
dat zijn? Dat lees je in dit artikel. 

 

Wat is ‘meer’ omzet? 

Nog te vaak merken wij bij verantwoordelijken bij bedrijven dat zij geen doelen stellen. 
Wanneer je ‘meer’ omzet wil behalen, is het essentieel om te weten ‘hoeveel omzet’ dat dan 
is. Door deze gerichte doelen te stellen kun je veel meer focus aanbrengen in je 
marketingplan. Stel jezelf als verantwoordelijke dus de vraag: 

Hoeveel omzet hebben we nodig om onze (impact)doelen te bereiken? 

 

Maak een keuze in de doelgroep waar je op focust 

De volgende stap in het genereren van meer omzet, is keuzes maken in de doelgroep die je 
gaat benaderen. In de marketingwereld zien wij nog te veel dat bedrijven lukraak 
boodschappen de wereld in sturen, zonder een echt idee erachter. Maak dus keuzes in de 
doelgroep die jullie als bedrijf willen aantrekken, en welke doelgroep daar het beste bij 
aansluit. Door één doelgroep centraal te stellen in de komende periode, levert dat uiteindelijk 
veel meer omzet op. 

Door de focus te leggen om deze doelgroep is iedereen binnen je bedrijf (of wellicht alleen 
jijzelf) gefocust op de juiste activiteiten die nodig zijn om deze doelgroep te bereiken. Je 
verhaal stroomlijn je namelijk richting deze doelgroep. Wanneer je focust op één doelgroep 
kun je heel goed de pijn van je klanten achterhalen: Een pijn die zo groot is dat ze maar al te 
graag betalen voor jouw oplossing. Ga op zoek en vind die doelgroep die wil betalen voor je 
oplossing. Ontwikkel op basis van deze doelgroep een klantprofiel. 

 

Praat in klantvoordelen 

Veel ondernemers focussen zich op hun product en dien eigenschappen. Alleen is dat vaak 
oninteressant voor je klanten. Want die klanten willen niet weten wat er allemaal in het 
product of dienst zit, maar wat het hen oplevert onderaan de streep. Het is dus zaak voor je 
bedrijf om de klantvoordelen van je product/dienst te benoemen. Kijk niet naar de unieke 
eigenschappen van je product, maar naar de unieke koopredenen. Of in vaktermen 
gesproken: Praat niet in Unique Selling Points (USP), maar in Unique Buying Reasons (UBR). 
Het is voor jou misschien een klein verschil, maar voor de klant een hele andere benadering. 
Lees ook meer over het ontwikkelen van de waardepropositie. 

Kortom: Benader alles vanuit de klantgedachte! 

 

Weet hoe de reis van je klant is 



Eerder in dit artikel spraken we al over om een keuze te maken in een doelgroep voor de 
komende periode. Het is extra belangrijk, omdat je de reis van de klant goed moet leren 
kennen. Op welke manier komt de klant bij je binnen? Welke contactmomenten heb je met je 
klanten? 

Maak voor jouw specifieke doelgroep de klantreis. De klantreis heeft 6 fases, namelijk: 

1. De kennismakingsfase; 
2. De betekenisfase; 
3. De activeringsfase; 
4. De klantfase; 
5. De enthousiasmefase; 
6. De ambassadeursfase. 

 

 
De Klantreis 
De klantreis (customer journey) is de reis die de klant maakt om tot een 
onvergetelijke ervaring te komen. Als heldenbedrijf wil je klanten aantrekken tot 
je bedrijf en product/dienst. Door te focussen op de klantreis kun je hiervoor 
zorgen. 
 
In de marketingwereld zijn er verschillende bewoordingen die de klantreis 
beschrijven. Met onze klantreis doorloopt een klant zes fases om tot een 
onvergetelijke ervaring te komen. 
 
De zes fases 
 
In de reis die de klant maakt bij je heldenbedrijf is één ding erg belangrijk: iedere 
doelgroep die jij bedient, beleeft een andere reis. Door goed je doelgroep te 
segmenteren, zal de klantreis zeer helder worden. Hierdoor kun je je 
marketingprogramma’s perfect aanpassen op je klanten. 
 
De 6 fases van de klantreis voor heldenbedrijven zijn: 
 

1. Kennismakingsfase: In de kennismakingsfase leert de klant jouw 
merknaam kennen. Het doel van deze fase is dat de merknaam en wie jij 
bent bekend wordt bij de doelgroep. De doelgroep dient van je merk 
gehoord te hebben. 

2. Betekenisfase: In deze tweede fase leert de klant niet alleen je 
merknaam kennen, maar ook de betekenis achter het merk. De klant gaat 
op zoek naar de betekenis, naar datgene wat je merk doet en wat het 
merk voor hem/haar kan betekenen. Deze fase is een essentiële fase om 
de aantrekkingskracht van je merk te vergroten. Het kan voorkomen dat 
de klant meerdere keren met je merk in aanraking dien te komen voordat 
de volgende fase ingaan. Het doel is dat de doelgroep geïnteresseerd 
raakt in je bedrijf én de oplossing die je biedt. 

3. Activeringsfase: In de voorgaande fases zijn mensen binnen jouw 
doelgroep in aanraking met je merk gekomen én tonen ze geïnteresseerd 
in je bedrijf. De volgende fase is om hen te activeren om in actie te 
komen. Afhankelijk van je doelgroep en je bedrijf zijn verschillende acties 
mogelijk. Bijvoorbeeld het aanvragen van een adviessessie, een bezoek 



aan de winkel of het gebruiken van een app. Je doel is dat je doelgroep 
de eerste stap zet om tot een koop over te gaan. 

4. Klantfase: De vierde fase is dat je wilt dat mensen in je doelgroep ook 
daadwerkelijk kopen bij je bedrijf. In deze fase is je doel het laten 
plaatsvinden van een transactie. In deze fase beschrijf je alle stappen die 
je zet om van een geactiveerde klant een kopende klant te maken en de 
aankoop zo onvergetelijk mogelijk te laten verlopen. 

5. Enthousiasmefase: Wanneer je klant een eerste koop heeft gedaan, wil je 
dat deze klant vaker bij je gaat kopen. Dit is echter niet in alle gevallen 
mogelijk. In sommige branches vindt er geen herhalingsaankoop plaats 
of kan dit jaren duren. Het doel van deze fase is om klanten na de koop 
enthousiast te houden. Je wilt dat ze je producten/diensten waarderen 
en waar mogelijk zelfs meerwaarde leveren. 

6. Ambassadeursfase: In de laatste fase wil je de echte enthousiaste fans 
betrekken bij je organisatie. Deze fans zijn de ambassadeurs voor je 
organisatie en je helpen om nieuwe klanten aan te trekken. Misschien 
nog wel belangrijker is om de ambassadeurs van je merk in te zetten om 
samen met jou te co-creëren naar nieuwe oplossingen en het behalen 
van je (impact)doelen. 
 

 

Verdubbel je prijs, je bent het waard! 

Misschien wel de meest makkelijke manier om meer omzet te maken is om je prijzen flink te 
verhogen. Vooral veel (zelfstandig) ondernemers vermarkten zichzelf namelijk voor een veel 
te lage prijs. Bedenk maar eens hoeveel waarde jij aan je klanten levert. En vraag jezelf eens 
af hoeveel klanten bij jou zijn gekomen voor je prijs en hoeveel klanten er zijn gekomen voor 
de waarde die jij levert. Hoe meer omzet je per klant genereert, hoe minder klanten je hoeft te 
werven. 

En die klanten die dan bij je komen, die zijn echt geïnteresseerd in jouw diensten. Deze 
klanten zijn zo enthousiast dat ze dat graag aan andere laten weten. Door je prijs te 
verhogen, zorg je er indirect voor dat je op lange termijn groei realiseert voor je bedrijf. 

P.S. Het hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je letterlijk je prijzen verdubbelt. Maar kijk eens 
kritisch naar je eigen prijzen: Is dit wel op waarde geschat? 

 

Ga aan de slag! 

Misschien wel de meest geconstateerde situatie bij bedrijven: Ze hebben na de afgelopen 
jaren een leuke omzet binnengehaald, maar om echt succesvol te zijn moet er meer omzet 
bij. De vervolgstap loopt vaak niet zo makkelijk. De omzet moet flink stijgen, omdat er met de 
groei ook hogere kosten komen kijken. 

Deze bedrijven hebben niet direct de urgentie om te groeien, omdat ze al wel een omzet 
hebben. Ze weten dat ze moeten groeien, maar vergeten in actie te komen. En dat is precies 
wat je moet doen om omzet te genereren. Je moet in actie komen, aan de slag gaan en 
zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in je klantreis terecht komen. En daarvoor moet je 
moeite doen! Ga aan de slag om je nieuwe omzet doel te bereiken!  



Heldenbedrijf worden, hoe doe je dat? 
Heldenbedrijven zijn voor ons bedrijven die de drive hebben om positieve impact te creëren 
voor de samenleving. Zij komen met positieve alternatieven op slechte producten en 
diensten! Heldenbedrijven gaan de uitdagingen aan die in onze samenleving zitten verstopt. 
Maar hoe word je nu eigenlijk een heldenbedrijf? 

 

Start met je HeldenDNA! 

Alles start met het HeldenDNA van je bedrijf, het is de kern van datgene wat je als bedrijf 
doet. Door een krachtig DNA, weet je precies waar je merk voor staat en waar je naartoe wilt 
met je bedrijf. Je gaat staan voor de verandering die jij wilt bewerkstelligen. Om je 
HeldenDNA te ontwikkelen, ga je aan de slag met de volgende stappen: 

1. Kijk naar welke betekenis je als bedrijf wil hebben voor de maatschappij, waar ligt de 
passie van jullie bedrijf? 

2. Wat is de visie van je bedrijf? Wat zijn de ontwikkelingen in de markt en welke rol gaat 
jouw bedrijf daarin spelen? 

3. Wat is de grote opdracht voor je bedrijf, kortom wat is de heldenmissie van je bedrijf? 
4. Wat zijn de kernwaarden van je bedrijf? Je kernwaarden zijn de niet onderhandelbare 

principes die het gedrag van je bedrijf bepalen. 
5. Wat is de heldenkracht van je organisatie, welke kwaliteiten zorgen ervoor dat jouw 

organisatie de heldenmissie kan bereiken? 
6. Met het zetten van bovenstaande stappen ontwikkel je het DNA van je bedrijf. Het is 

de basis waarop jouw heldenbedrijf wordt uitgebouwd. 

 

Maak een plan om impact te creëren 

Het is belangrijk om eerst een goede strategie en marketingplan te ontwikkelen waarmee je 
impact gaat creëren. Pak daarvoor je heldenmissie erbij en deel deze eens op in 3 tot 5 
mijlpalen. Deze mijlpalen vormen de route die je bewandelt om je missie te bereiken. 
Hierdoor krijg jezelf, maar ook je uiteindelijke fans inzicht in hoe je aan de slag gaat om de 
heldenmissie te bereiken. Als je vol voor je missie gaat is het einddoel allesbepalend. 

Ga vervolgens aan de slag met het ontwikkelen van een marketingplan om je eerste mijlpaal 
te bereiken. Meer over het ontwikkelen van je marketingplan in dit artikel. 

 

Ga aan de slag en inspireer 

Heb je een marketingplan ontwikkelt, dan is er een jaarplan uitgekomen met veel acties die je 
organisatie gaat uitvoeren om het verhaal van je bedrijf te vertellen. Het allerbelangrijkste is 
dat je deze acties structureel gaat uitvoeren. Elk begin is lastig, verwacht daarom ook niet 
direct resultaat, maar je zult merken dat wanneer je vaker je verhaal vertelt, je visie deelt, aan 
de slag gaat met het delen van je blogs dat je fans aan je gaat binden. 

Met andere woorden: Ga het doen en doe het structureel! 

 



Ga ervoor, maak fouten en leer! 

Wees niet bang om fouten te maken. Fouten zijn ervoor bedoelt om van te leren, zolang je 
jouw fout maar goed oplost. Te vaak zien wij dat bedrijven terughoudend zijn, omdat ze bang 
zijn om fouten te maken. Hierdoor gebeurt er te weinig om écht impact te creëren. Op je bek 
gaan is helemaal niet erg, het is juist heel waardevol. Niet opstaan daarentegen is veel erger, 
omdat je dan laat zien dat je niet gelooft in je verhaal. 

Ga er vol voor, maar je fouten, communiceer je mislukkingen, leer ervan en kom terug met 
een 2.0 versie. Op die manier groei je uit tot een heldenbedrijf van formaat waar niemand 
meer omheen kan! 

  



6 inspirerende missies van helden 
Wij worden altijd vrolijk van organisaties met een inspirerende en sprekende missie. De 
missie is een kort en krachtig statement van de waarden en propositie van een organisatie. 
Er staat in omschreven waar een organisatie voor staat en zorgt voor verbondenheid en 
duidelijkheid. 

Het bepalen van een sterke en heldere missie is niet altijd eenvoudig. Mocht het je aan 
inspiratie ontbreken, is het raadzaam om ook eens goed te kijken naar de missies van andere 
organisaties. Dit kan je helpen bij het bepalen van een goed doordachte missie voor je eigen 
organisatie. 

Ook wij laten ons graag inspireren door andere organisaties. Het verruimt immers ons 
blikveld en biedt vaak nieuwe en frisse ideeën! Graag delen wij met jou een aantal missies 
waar wij vrolijk van worden. Zij hebben allemaal een belangrijke factor met elkaar gemeen, 
namelijk de heldenmissie! Deze organisaties vinden wij erg bijzonder omdat ze de wereld en 
het leven van mensen willen verbeteren. 

 

Missie 1: 100% slaafvrije chocolade 

Crazy about chocolate, serious about people. Tony’s Chocolonely is een Nederlands 
chocolademerk met als doel te werken naar een 100% slaafvrije chocoladewereld. De 
organisatie wil met hun werkwijze het goede voorbeeld geven aan anderen en hoopt een 
verandering teweeg te brengen in de chocoladebranche die iedereen in de branche ten goede 
komt. 

Tony’s Chocolonely heeft intussen bewezen dat het ook anders kan en dat iedereen positief 
kan profiteren van betere werk- en leefomstandigheden in de cacao-industrie. Veel 
consumenten geloven in hun aanpak en voelen zich aangetrokken tot het verhaal achter het 
merk. Tony’s Chocolonely is voor velen een grote inspiratiebron dankzij hun openheid en 
eerlijkheid. Zij zoeken direct contact met hun doelgroep en hebben dankzij hun integere 
werkwijze inmiddels een enorm grote schare fans waardoor extra en dure reclame-
inspanningen overbodig zijn. Bekijk ook eens hoe zij hun missie implementeren door 
storytelling in te zetten. 

 

Missie 2: Hét voorbeeld zijn op het gebied van klantgerichtheid 

Alles voor een glimlach. Online winkelketen Coolblue heeft een geniale en originele missie. 
Zij willen een voorbeeld zijn voor anderen door te laten zien dat het anders kan. Ze gaan erg 
ver in het blij maken en verrassen van hun klanten. De kracht van Coolblue is dat hun vier 
kernwaarden – eigenzinnig, vrienden, flexibel en gewoon doen – verweven zijn in alle 
geledingen van de organisatie. Als klant ervaar je deze waarden via alle kanalen. Voeg hier 
nog een sprankje humor aan toe en je hebt een prachtige, aantrekkelijke bedrijfscultuur. 
Coolblue mag zich met recht een heel bijzondere organisatie noemen. Ze zijn jong van geest, 
niet bang om te experimenteren en durven te veranderen. Zij zijn wat ons betreft een 
uitstekend schoolvoorbeeld wat betreft extreme klantgerichtheid. Zo bewijst ook hun 
voorbeeld in het artikel: ‘5 voorbeelden van goede klantenservice’. 

 



Inspirerende missies hoeven niet per se groot hoeven te zijn. Ook kleine, lokale initiatieven 
kunnen een inspiratiebron zijn en een verschil maken in onze samenleving. 

 

Missie 3: Redden van alle ‘gekke’ en ‘overgebleven’ groenten en fruit die anders verspild 
zouden worden. 

Ons koopgedrag is de afgelopen jaren gigantisch veranderd. Wij vinden het de normaalste 
zaak van de wereld dat we alles kunnen kopen wat we maar willen en wanneer we maar 
willen. Zo eten we tegenwoordig niet altijd meer met de seizoenen mee en vinden we het 
bijna vanzelfsprekend dat alle soorten fruit en groenten het gehele jaar door verkrijgbaar zijn. 
Ook kiezen we het graag voor dé mooiste kleuren en perfecte vormen. De oorzaak van ons 
veranderende koopgedrag is grotendeels te wijten aan de leveranciers zelf. Zij bepalen 
immers voor ons wat er in hun winkelschappen komt te liggen. Doordat het uiterlijk van 
etenswaren niet altijd aan de ontzettend strenge eisen van inkopers voldoet of door 
overproductie hebben we intussen te kampen met onnodige voedselverspillingen. 

Kromkommer is een initiatief dat deze consumentengekte een halt wil toeroepen en een 
positieve verandering teweeg wil brengen. De organisatie heeft als missie om alle imperfecte 
en overschotten aan groenten en fruit weer op ons bord te laten komen in plaats van op de 
afvalberg. Hun missie maakt duidelijk dat ons consumptiegedrag belachelijke vormen heeft 
aangenomen. 

Zij hebben zelfs een heuse Krommunity welke bestaat uit telers, winkels, horeca en 
consumenten. Samen vormen ze een inspiratiebron tegen voedselverspilling en laten ze zien 
dat er met de smaak en kwaliteit van imperfecte groenten en fruit helemaal niets mis is. 

 

Missie 4: Een wereld zonder verspilling 

Ook ons koopgedrag wat betreft kleding is veranderd. Met de komst van fast fashion is er 
een wegwerpcultuur ontstaan. Onze huidige modecultuur schrijft voor dat je in het nieuwste 
van het nieuwste moet lopen en in plaats van twee collecties per jaar vullen grote 
modeketens wekelijks hun schappen met nieuwe items. Veel kleding is goedkoop en van 
slechte kwaliteit. Maar wat maakt het uit? Voor een klein bedrag koop je gewoon weer een 
gloednieuw T-shirt. Goedkope modeketens schieten als paddenstoelen uit de grond in 
Nederland. 

Er is ook een tegengeluid hoorbaar. De duistere kant van fast fashion krijgt steeds meer 
aandacht in de media en er komen steeds meer alternatieven op de markt waarbij kwaliteit 
en het welzijn van mensen weer centraal staat. Supertoffe en modieuze kleding maken, is wel 
degelijk mogelijk op een bewuste en eerlijke manier. 

Een Nederlands kledingmerk dat laat zien dat het anders kan, is MUD Jeans. De organisatie 
streeft naar een wereld zonder verspilling. Hun missie inspireert consumenten en andere 
kledingmerken en daardoor scharen veel mensen zich achter hun verhaal. 

MUD Jeans werkt volledig volgens de principes van de circulaire economie en heeft de 
ambitie om de eerste CO2-neutrale spijkerbroek te produceren. Echter verloopt de uitwerking 
van hun strategie nog niet volledig vlekkeloos. Het design van de kleding is niet altijd even 
modieus en is nog niet standaard in elke maat verkrijgbaar. Hier valt nog winst te behalen 
voor MUD Jeans. Maar ze zijn in ieder geval een heel eind op de goede weg. 



 

Missie 5: Laten zien dat het anders kan omdat het anders moet 

Een ander inspirerend, supergaaf en stoer Nederlands bedrijf is DutchSpirit. Zij brengen 
duurzame maatpakken en colberts op de markt en leveren het bewijs dat modieuze, hippe 
ontwerpen uitstekend samengaan met de circulaire economie. DutchSpirit hecht grote 
waarde aan goede arbeidsomstandigheden en werkt met eerlijke materialen. Ze werken met 
een statiegeldformule en hebben een origineel leaseconcept ontwikkeld. In beide gevallen 
komen alle pakken weer retour zodat ze deze kunnen hergebruiken of recyclen. Hun 
heldhaftige missie en innovatieve werkwijze is een inspiratiebron voor velen. De tijd dat 
duurzaamheid geassocieerd wordt met geitenwollensokken types is mede dankzij 
grensverleggende bedrijven zoals DutchSpirit passé. 

 

Missie 6: Het bevrijden van dieren uit de voedselketen door een volledig én lekker 
alternatief te bieden voor vlees. 

Jaap Korteweg, 9e generatie boer, was een groot vleesliefhebber. Door rampen zoals de 
varkenspest en gekke koeienziekte kwam hij tot het besef dat vleesconsumptie slechts is 
voor onder andere dieren, milieu en klimaat. Hij ging op zoek naar de ideale oplossing met 
als uitkomst een volwaardig en lekker alternatief dat gebaseerd is op plantaardige 
grondstoffen en niet van echt vlees te onderscheiden. Jaap is nu ’s werelds eerste 
Vegetarische Slager. 

De missie van De Vegetarische Slager is inspirerend voor een specifieke doelgroep die om 
het welzijn van dieren geeft en tegelijkertijd ook waarde hecht aan de smaak en structuur van 
vlees. Dankzij deze nieuwe generatie vleesvervangers worden dieren gespaard voor 
consumptie. De uitwerking van de missie is geslaagd want de producten worden wereldwijd 
met groot gejuich ontvangen. De Vegetarische Slager toont aan dat je met een onuitputtelijk 
doorzettingsvermogen en eindeloos geduld echt iets kunt veranderen in de wereld. 

 

Van Bullshit naar Betekenis 

Geweldig om te weten dat er mensen met mooie dromen zijn die de durf hebben om hun 
dromen waar te maken. Mensen die er 100% van overtuigd zijn dat ze een verschil kunnen 
maken in de wereld. Mensen die elk op unieke wijze een positieve bijdrage leveren aan onze 
toekomst. Ze geven nooit op, zijn doortastend en laten zich absoluut niet uit het veld slaan. 
Ook niet wanneer het tegenzit. Ze gaan er vol passie voor en zijn niet bang voor 
veranderingen. Deze mensen zijn echte helden! Lees ook het voorbeeld van onze held 
Floooow! Zij zorgen voor betekenis met hun heldenmerk! 

Wij geloven erin dat je moet stoppen met alle bullshit in marketing, maar dat we ons moet 
focussen om betekenis. Wij noemen het heldenmarketing. 

Inspirerende missies hoeven niet per se grootte zijn. Ook kleine, lokale initiatieven kunnen 
een inspiratiebron zijn en een verschil maken in onze samenleving. Onze missie is om ieder 
bedrijf te inspireren een heldenbedrijf te worden: Een bedrijf dat werkt uit diepere betekenis 
en daarmee een positief alternatief levert op slechte producten en diensten. De missie is 
daarin één van de belangrijkste elementen. Wil jij meer inspiratie over de missie van je eigen 



bedrijf? Vraag dan een vrijblijvende inspiratiesessie aan, de Herotalk. Daarin gaan we samen 
op zoek naar de missie van jouw bedrijf!  



Van USP naar UBR | Waarom jij Unique Selling Points moet 
vergeten! 
De meeste bedrijven praten graag over onze producten en diensten. Je producten/ diensten 
zijn je kindje en daar ben je zo trots op dat je er graag over praat. Maar deze zogenaamde 
productdenkers vergeten daarbij één iemand: de Klant. De klant is op zoek naar voordelen, 
niet naar producten of diensten. Weg met die Unique Selling Points! 

 

Productdenkers 

Bedrijven die in producten denken, denken aan de specificaties van de producten/ diensten 
die ze verkopen. Ze zijn beter dan hun concurrenten, omdat ze bijvoorbeeld meer GB op hun 
telefoon kwijt kunnen, of omdat er op hun laptop een nieuwe gigasnelle chip zit. Het is 
fantastisch om mee te pronken, maar een gemiddelde klant is een leek en begrijpt niets van 
al die leuke specificaties. De klant wil andere dingen dan een aantal GB op hun telefoon of 
een nieuwe chip in de laptop. 

Een mooi voorbeeld van productdenkers zijn de verkopers van glasvezel. Een jaar geleden 
kwamen ze bij mijn ouders langs de deur om te vragen of zij mee wilden doen aan het 
aanleggen van glasvezel in de wijk. Daarbij gaven zij aan hoeveel Mbit er bij zou komen 
wanneer we glasvezel hadden in plaats van de huidige verbinding. Mijn moeder die met de 
verkoper in gesprek was begreep er niets van en bedankte vriendelijk. De opdringende 
verkoper wilde hier eerst niet mee akkoord gaan, maar droop uiteindelijk toch af. Hij gaf niet 
aan mijn moeder aan wat de voordelen zijn wanneer het internet sneller gaan, voor mijn 
moeder was het wel snel genoeg. 

 

Klantdenkers 

De klantdenkers daarentegen vertalen de specificaties in voordelen voor de klant. Eén van de 
beste voorbeelden is wel Apple bij de introductie van de iPod. MP3-spelers bestonden in die 
tijd al een tijdje en waren er al betere versies dan de iPod. Waar de concurrenten van Apple 
vooral adverteerden met een MP3-speler van 5 GB, kwam Apple met de leus 1000 liedjes in je 
broekzak. Als klant wist je meteen wat het voordeel was wanneer je de iPod aanschafte: Je 
kon 1000 liedjes op je iPod kwijt. 1000 liedjes! Dat is wat klanten willen, niet 5 GB. 



 

Een ander mooi voorbeeld is Coolblue. Wanneer je een nieuwe laptop wil aanschaffen dan 
krijg je bij de meeste webshops alleen maar specificaties te zien. Waar veel klanten geen 
technici zijn, begrijpen ze vaak niet wat deze specificaties inhouden. Ze weten vaak wel wat 
ze willen: 

• Een laptop om tekst te verwerken; 
• Een laptop om te surfen over internet; 
• Een laptop om spelletjes te spelen; 
• Een laptop om video’s te bewerken; 
• Etc. 

Wat hebben ze bij Coolblue daarmee gedaan? Ze geven bij al hun eigen producten de plus- en 
minpunten. Zo kun je zien of de functie die jij voor je laptop nodig hebt, bij dat ene product 
past. Ze geven aan wat er wel en niet inzit, en wat dat dus voor jou als klant betekent. 

Vergeet de Unique Selling Points 

Vaak raden marketeers je aan om op zoek te gaan naar de USP (Unique Selling Points) van je 
bedrijf. Ons advies: Vergeet deze USP’s! Want de Unique Selling Points zeggen meer over je 
product en dienst, dan over je klant. Bij je USP praat je over het onderscheidend vermogen 
van je bedrijf (5 GB MP3-speler) in plaats van het voordeel voor de klant (1000 liedjes in je 
broekzak). 

Ga in plaats daarvan op zoek naar de Unique Buying Reasons (UBR). Waarom zou een klant 
het product of dienst van je kopen? Wat is de unieke reden daarvoor? Met de UBR ga je 
nadenken over de voordelen voor de klant, je gaat in klantwaarde denken. Ga op zoek naar de 
waardepropositie van je bedrijf en je product/ dienst. 

 

Waarom wil een klant bij jou kopen? 

Ga vanaf vandaag dus op zoek naar de reden waarom een klant bij jou wil kopen! In al je 
communicatie ga je in op de klantvoordelen en niet op de specificaties van je product! Denk 
dus goed na wie je klant is en wat voor een voordeel je product of dienst voor je klant heeft. 
Het voordeel van je product/ dienst kan namelijk per doelgroep anders zijn. 



Terugkomend op de verkoper van glasvezel. Voor mijn moeder kon het voordeel van 
glasvezel zijn dat ze veel sneller en stabieler haar lievelingsprogramma’s terug kan kijken op 
haar tablet. Voor een videospecialist die veel video’s moet uploaden heeft glasvezel een 
ander voordeel: Het uploaden gaat 2 keer zo snel (of wellicht nog sneller).  



Zo maak je jouw contentplan voor je heldenbedrijf 
Contentmarketing is een vorm van marketing die belangrijk is wanneer je als bedrijf klanten 
wilt aantrekken. Een belangrijk onderdeel wat ons betreft als heldenbedrijf is om storytelling 
toe te passen, omdat je met je verhaal jouw bedrijf kan onderscheiden. In dit artikel ontvang 
je de stappen om een contentplan te ontwikkelen voor je heldenbedrijf: 

 

HeldenDNA 

Alles start met het HeldenDNA van je bedrijf. Jouw DNA is de identiteit van je bedrijf, 
daarmee bepaal jij wat je bedrijf tot held maakt! Om je heldenDNA te ontdekken ga je aan de 
slag met het formuleren van je visie, je het-kan-anders-missie, je filosofie, etc. Hierdoor 
ontwikkel jij een identiteit die op je lijf staat geschreven. Meer informatie over het ontdekken 
van je HeldenDNA staat in de artikelen die eerder in dit boek zijn beschreven. 

 

Klantprofiel van je doelgroep 

‘Wie is jouw doelgroep?’ is een vraag die je bijna als open deur kan betitelen. Maar het is wel 
een belangrijke vraag als we kijken wie je wilt bereiken met jouw verhaal. Zorg ervoor dat je 
jouw doelgroep goed inkadert en ontwikkel een klantprofiel van deze doelgroep. Een 
klantprofiel is een voorbeeldpersoon die staat voor jouw klant, waardoor je meer inzicht krijgt 
in wie jouw doelgroep is en wat hem/ haar beweegt. Een aantal vragen die je jezelf kunt 
stellen om meer gevoel te krijgen bij je karakter: 

• Wat is de naam van jouw karakter? 
• Wat is de leeftijd van je karakter? 
• Wat is de gezinssamenstelling van jouw karakter? 
• Welke functie heeft jouw karakter? 
• In welke sector(en) is de organisatie van jouw karakter actief? 
• Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor jouw karakter uit? 
• Waar is jouw karakter verantwoordelijk voor? 
• Wat zijn de grootste uitdaging van jouw karakter? 
• Hoe vergaart jouw karakter informatie die zij nodig hebben? 
• Welke vakbladen/ blogs leest jouw karakter? 
• Op welke manier wil jouw karakter contact hebben met bedrijven zoals die van jou? 

Met deze vragen krijg je een goed beeld van jouw doelgroep. Dit klantprofiel kun je gebruiken 
bij de ontwikkeling van je content. Bij iedere keuze die je maakt reflecteer je aan dit profiel. 
Wat zou hij/zij ervan vinden? Hoe zou hij/zij dit doen? Hierdoor krijg je content die echt bij je 
klantprofiel en dus doelgroep past! 

 

Storytelling: Van corporate verhaal naar sub-verhalen 

Wanneer je HeldenDNA helder is ga je deze omzetten in je heldenverhaal. Dit betekent niet 
dat je dit verhaal gaat verzinnen, je gaat je corporate verhaal vangen. Een goede hulp hierbij 
zijn de 5 stappen om jouw heldenverhaal te vangen. Vervolgens ga je kijken hoe je van jouw 
corporate verhaal sub-verhalen gaat maken. Dit doe je door jezelf de volgende vragen te 
stellen: 



 

• Welke thema’s passen bij je DNA/ corporate verhaal? 
• Welke sub-verhalen/ onderdelen kun je op basis van deze thema’s vertellen? 
• Vanuit welke contexten kun je verhalen vertellen? 

Door deze drie vragen kun je sub-verhalen ontwikkelen die bij je identiteit passen. 

 

Afleveringen/ delen 

Vervolgens kun je gaan nadenken welke delen je kunt ontwikkelen per verhaal, met andere 
woorden: Je gaat aan de slag met afleveringen van je verhaal. Je deelt het sub-verhaal op in 
delen om per aflevering een deel van het verhaal te vertellen of het verhaal vanuit een andere 
invalshoek te bespreken. Kijk eens na de opbouw van een tv-programma of een serie 
artikelen in een magazine. Hoe hebben zij dit opgebouwd? Hier kan je van leren voor je eigen 
contentplan! 

 

Vorm van je content 

Als laatste bedenk je wat voor vorm je jouw verhaal gaat overbrengen. Ga je jouw verhaal 
vertellen met een video? Ga je blogs of artikelen schrijven die waarmee je jouw doelgroep 
inspireert en informeert? Maak je gebruik van een seminar of webinar om een grote groep 
mensen te informeren? Dit zijn zo een aantal vormen waarin je jouw content kunt gieten om 
jouw verhaal te delen met jouw doelgroep. 

Daarna is het belangrijk om na te denken welke kanalen je gaat gebruiken om je content in te 
gaan zetten. Op welke kanalen is jouw doelgroep aanwezig en op welke kanalen wil je klant 
de interactie aangaan met jouw merk? Kies deze kanalen uit en pas jouw content hierop aan. 

 

Contentdoelen 

Welke doelen streef je na met je content? Het is een belangrijk vraag om jezelf te stellen 
wanneer je aan de slag gaat met content. Kies het hoofddoel wat je wilt hebben met je 
contentmarketing, vervolgens kies je per kanaal/ vorm 3 sub-doelen, de zogeheten KPI’s (Key 
Performance Indicators). Een aantal voorbeelden van deze KPI’s kunnen zijn: 

• Volgers op de sociale netwerken 
• Shares/mentions/likes 
• Unieke bezoekers 
• Aantal pageviews 
• Aantal keer dat je video is afgespeeld 
• Keyword ranking 
• Organisch verkeer 
• Backlinks 
• Leads uit de website 
• Nieuwsbrief-inschrijvingen 
• Etc. 



Contentkalender maken 

Als laatste ga je aan de slag met het inplannen van je content. Je ontwikkelt een 
contentkalender waarin je aangeeft welke content wanneer wordt geplaatst op welke 
medium. Daardoor kun je met je team aan de slag gaan om deze content structureel in te 
zetten voor jouw bedrijf. 

Vervolgens kun je de doelen die je wilt behalen met je contentmarketing evalueren en door 
ontwikkelen. Leer van de resultaten en ontwikkel het verder. 

  



Welke klanten gun jij aan je concurrent? 
Vaak als we mensen binnen bedrijven spreken over hun klanten horen wij vaak Welke klanten 
wil je nu echt graag hebben? Nog te veel horen wij het antwoord: Iedereen! Deze bedrijven 
richten zich op iedereen en verwachten dat zij iedereen kunnen helpen. Een belangrijkere 
vraag is dan: Welke klanten gun jij aan je concurrent? 

 

“Klote klanten” 

Als we aan dezelfde mensen vragen of zij ons kunnen vertellen of ze klote klanten hebben, 
dan zuchten ze al snel van: Ja! Klote klanten kennen we allemaal, maar toch blijven we voor 
ze werken. Deze klote klanten gun je al snel aan je concurrenten. Maar wanneer we de stap 
moeten maken om de klote klanten de deur te wijzen wordt het al te warm onder de voeten. 

 

Durf te kiezen, durf afscheid te nemen 

Afscheid nemen van je klanten, het is een lastig besluit. Vaak geef ik dan de term Durf te 
Kiezen aan. Het is lastig om de keuze te maken om afscheid te nemen, omdat we niet weten 
waarvoor we zelf staan. Wanneer we als bedrijf niet de keuze maken voor welke klanten we 
wél willen werken, weten we vaak ook niet voor wie we niet willen werken. 

Daarom is het belangrijk om zelf te durven kiezen. Durf op je website bijvoorbeeld aan te 
geven voor wie je er niet bent en geef daarbij de reden weer. Klanten die je wel graag wilt 
hebben voelen zich hierdoor ook meer welkom bij je bedrijf. 

In een video van Jos Burgers op youtube legt hij mooi uit hoe het zo genoemde ‘strategisch 
kuddegedrag’ werkt (deze kun je zien op: https://creatingheroes.nl/welke-klanten-gun-jij-aan-
je-concurrent) 

 

Kies & word gekozen 

De kern van het kiezen is wat ons betreft het HeldenDNA van je bedrijf. Door je HeldenDNA 
helder te hebben kun je bedenken welke klanten daar het beste bij passen. Deze klanten 
zitten op waarde-niveau het dichtste bij jouw bedrijf en die komen om intrinsieke redenen bij 
je bedrijf. Het is leuk om voor deze klanten te werken. Kies voor deze klanten en laat je klote 
klanten uitstromen naar je concurrenten. 

Betekent het dan dat je concurrenten echte klote klanten krijgen? Dan hoeft niet zo te zijn, 
omdat je concurrent een ander DNA heeft, kunnen klanten die voor jou klote zijn, voor een 
concurrent de ideale klanten zijn. Op die manier zorg je ervoor dat ieder bedrijf de klanten 
heeft die zij verdienen 😊😊. 

  

https://creatingheroes.nl/welke-klanten-gun-jij-aan-je-concurrent/
https://creatingheroes.nl/welke-klanten-gun-jij-aan-je-concurrent/


Heldencase: De goede groei van Innocent 
Innocent Smoothies, wellicht dat je het wel eens hebt zien staan in de supermarkt. Achter dit 
toffe merk zit een nog toffer verhaal van de drie vrienden Rich, Jon & Adam. Lees hoe deze 
drie vrienden vanuit een eigen behoefte een echt heldenmerk hebben opgezet. 

 

Het merk ontstaan vanuit eigen behoefte 

De drie vrienden leefden en werkten in Londen en hadden, waar ze niet bepaald gezond 
leefden. Drank en fastfood was eerder regel dan uitzondering. Ze kregen zelf de behoefte aan 
een gezond leven zonder dat ze hun huidige bestaan moesten opgeven. Daarbij ontstond het 
idee: ‘Stop fruit in een flesje en dan in mensen’. 

Daarop bestond het idee om het zelf te gaan doen. De drang naar ondernemerschap hadden 
ze al langer. Op een muziekfestival verkochten de oprichters smoothies. Boven hun kraam 
hadden ze een bord gehangen met de vraag ‘Moeten wij onze baan opzeggen om deze 
smoothies te gaan verkopen?’ In twee vuilnisbakken konden bezoekers stemmen nadat ze 
hadden geproefd: Ja of Nee. Het zal je niet verbazen: aan het einde van het festival was de 
ja-bak volledig gevuld en besloten de drie vrienden hun baan om te zeggen en de oprichters 
van Innocent te worden. 

 

Begin klein en maak fouten! 

Door de jaren heen hebben de drie vrienden veel inzichten opgedaan, die zij in hun boek over 
Innocent uit de doeken doen. Eén van die inzichten is dat je als onderneming vooral klein 
moet beginnen. Zo hebben zij dat gedaan door eerste de vuilnisbak-test op een 
muziekfestival te organiseren. Daarna hadden ze een bescheiden start in een kleine schuur 
annex kantoor. 

Het klein beginnen zetten zij ook in bij het geld inzamelen voor het goede doek. Vanuit hun 
kleine kantoor mobiliseerden zij Britten tot het breien van mutsjes. Deze mutsjes dienden als 
middel om geld in te zamelen voor het goede doel, alle kleine dingen kunnen groot worden is 
het idee. Ze roepen daarbij hun mensen ook op om vooral te doen en fouten te durven 
maken. Doordat je fouten durft te maken, ga je namelijk verder dan ieder ander bedrijf. 
Hierdoor ontstaan er doorbraken die ze steeds verder brengen en die ze zonder te doen niet 
hadden bereikt! 

 

Blijf dicht bij je HeldenDNA 

De drie ondernemers hadden één groot idee: Iedereen die gezond wilde leven moest met 
Innocent een product hebben dat zo gezond is dat het echt goed voor ze is. Daardoor wilden 
ze echte groente en fruit gebruiken voor hun producten. Het idee was heel tof, tot dat ze een 
producent zochten die op hun manier wilde werken. Iedere producent werkte namelijk met 
concentraten van groenten en fruit, wat veel minder gezond is dan echt groente en fruit te 
gebruiken. 

 



Waar veel ondernemers waren gezwicht voor de normale gang van zaken, hielden zij vast aan 
hun HeldenDNA: Groente en fruit uit een flesje. Door hieraan vast te houden vonden ze 
uiteindelijk een producent die op hun manier wilde produceren! 

 

De ‘goede’ groei en winst van Innocent 

Het verhaal is natuurlijk heel mooi, maar zonder winst kan geen bedrijf bestaan. Innocent 
meet haar impact voor goede groei aan de hand van mensen dat dagelijks onvoldoende 
groente en fruit binnen krijgt. Zo bereikten ze zelfs dat hun smoothies in de Engelse schijf 
van vijf terecht kwamen. Doordat de smoothies volledig uit fruit bestaan en niet enkel uit 
concentraat dat aangelengd is met water. 

De groei niet alleen goed te laten zijn voor Innocent en haar oprichters, willen ze vooral hun 
groei en winst delen met de wereld. Hiervoor geven ze jaarlijks 20 % van hun winst aan haar 
Foundation, waarmee geïnvesteerd wordt in lokale ondervoeding, voedselveiligheid, 
noodhulp, etc. Innocent heeft de ambitie om de wereld beter achter te laten dan ze hem 
aantroffen. Door programma’s te ontwikkelen (waarvan één de mooie naam Heroes of 
Change heeft) die ons en hun helpt om deze ambities te bewerkstelligen. 

 

Innocent belande in 2017 op de 37ste plek van de meest inspirerende bedrijven. 

  



Waarom winst voor sociaal ondernemers van levensbelang is! 
Winst en sociaal ondernemen zijn niet vaak begrippen die in één zin worden gebruikt. Terwijl 
winst voor iedere ondernemer, dus ook iedere sociale ondernemer van levensbelang is. 
Waarom dat is leggen we in dit artikel uit. 

 

Sociaal ondernemers en de aversie tegen winst 

Veel sociaal ondernemers die wij spreken hebben een aversie tegen het maken van winst, of 
het praten erover. Dat komt omdat het de laatste jaren (of zelfs decennia) een vieze 
(bij)smaak heeft gekregen. Maar dat winst vies is, dat slaat natuurlijk nergens op. Ieder 
bedrijf heeft winst nodig om een gezond bedrijf te bouwen. 

Daardoor moeten we twee dingen gescheiden houden: Bedrijven die winstmaximalisatie als 
grootste doel hebben om zichzelf en hun bestuurders te verrijken en sociale ondernemers die 
streven naar winstmaximalisatie om hun maatschappelijke doel te bereiken. De eerste 
categorie is de categorie waar wij aversie tegen hebben. We krijgen al kippenvel bij de zin: 
Onze missie is het streven naar winstmaximalisatie voor onze aandeelhouders., brrr. 

 

De heldenmissie staat centraal 

Bij ieder bedrijf staat de missie centraal, al wordt het bij veel bedrijven nog wel eens vergeten. 
Maar bij het kippenvelmoment zoals eerder beschreven zijn de missies van veel bedrijven 
niet gericht op klanten, op mensen of de maatschappij, maar op aandeelhouders die bewust 
(financieel) rijker willen worden. 

Als sociaal ondernemer ben je op Heldenmissie: Je wilt een maatschappelijk probleem 
oplossen. De missie van je bedrijf staat centraal; het grote doel dat je met je bedrijf wilt 
behalen. Maar bedenk eens: Kun je jouw grote missie wel bereiken zonder geld? 

 

Geld is en blijft de economische motor 

Het antwoord op de laatste vraag zou waarschijnlijk nee zijn. Ook in de sociale economie is 
geld de economische motor om meer maatschappelijke winst te behalen. Alleen is financiële 
winst een middel om een groter doel te bereiken, in plaats dat financiële winst een doel op 
zich is. Zonder financiële winst is er geen toekomst voor het bedrijf, ontstaat er geen 
gezonde financiële basis en is het bedrijf gewoon niet duurzaam. 

 

Commercieel Sociaal Ondernemen 

Dat betekent dus ook dat sociaal ondernemers commercieel moeten zijn. Juist deze 
ondernemers moeten commercieel zijn om hun toffe verhaal over te brengen. Ga staan voor 
je verhaal, wees commercieel en ga voor winst!  



9 onmisbare tips voor jouw succesvolle website! 
Je website is een onmisbare schakel in de marketingstrategie van je heldenbedrijf. Vaak 
krijgen wij vragen over wat een website nu een succesvolle website maakt. In dit artikel 
ontvang je 9 onmisbare tips voor een succesvolle website: 

 

1. Alles begint bij strategie 

Eén van de eerste vragen die wij klanten stellen als ze bij ons komen voor een website is: 
Waarom wil je een website? Oei, dat is een lastige vraag en een hele vreemde voor een 
bureau dat ook websites maakt. Maar deze vraag is bedoeld om erachter te komen of 
klanten weten welk doel ze met hun website hebben. 

Alles in de marketing begint namelijk met de strategie die je kiest en een website is een uiting 
van de gekozen strategie en tactiek. Daarom is het belangrijk om te weten waar in de 
klantreis de website staat en wat je doel is. Op basis van dit doel kun je nadenken over de 
indeling van je website en de paden die je klant moeten bewandelen om het doel te bereiken 
(in de marketingwereld conversiepaden genoemd). 

Wil je met je website bijvoorbeeld leads genereren? Of is het meer een informatiebron voor je 
klanten? Deze twee verschillen zorgen voor een heel ander websiteplan en een andere 
website. 

 

2. Identiteit staat voorop 

Naast een uitingsvorm van je strategie is je website ook een uitingsvorm van je 
merkidentiteit. De merkidentiteit (door ons liefkozend HeldenDNA genoemd) van je bedrijf is 
leidend, het is je verhaal dat je wilt communiceren met je klanten. Vooral als heldenbedrijf is 
het belangrijk om je verhaal goed over te brengen op je doelgroep. Dat zit hem in het design 
van je website met juiste kleuren en elementen uit je huisstijl maar ook in de teksten die je 
schrijft. 

Content is King, we worden al bijna gek van deze term. Je hoort hem namelijk te pas en te 
onpas, maar ondanks het open-deur-gehalte is het in veel gevallen wel waar. Door veel 
content te schrijven wordt je website (mits de basis goed is) goed gevonden in de 
zoekmachines. Belangrijker nog is door de content die je schrijft je jouw gedachtegoed en 
kennis kunt overbrengen op je doelgroep. Hierdoor laat jij zien waarvoor je staat en dat is érg 
belangrijk om je te onderscheiden van andere bedrijven. 

 

3. Schrijf teksten voor je klant, niet voor zoekmachines 

Dat klinkt vreemd of niet? Want zoekmachines zijn erg belangrijk voor de vindbaarheid van je 
website. Moet je er dan helemaal geen aandacht aanbesteden? Ja, natuurlijk moeten we dat 
wel doen! Alleen wat wij veel merken is dat bedrijven nog steeds schrijven voor 
zoekmachines en niet meer denken vanuit hun klant. Het gaat dan meer over ‘hoe vaak de 
zoekterm’ voorkomt in de tekst, dan de vraag of de tekst wel interessant is voor jouw lezer. 

 



Focus je bij het schrijven van teksten daarom altijd op jouw (potentiële) klant. Zij zijn het die 
uiteindelijk bij je kopen. Het belangrijkste is dat jij je klant goed kent. Doordat je jouw klant 
goed kent, weet je waar je klant tegenaan loopt, waar de pijnen van je klant liggen, welke 
vragen zij zichzelf stellen. Op basis van deze vragen begin jij je teksten te schrijven. 

Want als de teksten en vragen van je klanten komen, dan gaan ze hier ook naar zoeken op 
zoekmachines. En hier komt ook de optimalisatie aan te pas. Kijk eerst naar je klanten en dan 
richting zoekmachine-optimalisatie: Op sommige woorden kan meer gezocht worden dan de 
woorden die jij hebt bedacht. 

 

4. Responsive website 

De trend van mobiele websitebezoeken is de laatste jaren al zichtbaar en gaat steeds verder 
stijgen. In die zin is het eigenlijk geen trend meer te noemen. Een website die niet 
mobielvriendelijk is, is daarom ook dodelijk. Veel Nederlanders oriënteren zich toch via de 
smartphone en als ze niets met je website kunnen, dan zijn ze zo weer vertrokken. 

Gelukkig is het aantal websites dat responsive is, de laatste jaren ook meegegroeid. Enorm 
veel thema’s in wordpress zijn bijvoorbeeld al standaard responsive, waardoor het 
makkelijker is geworden om een je website ook mobielvriendelijk te maken. Maar het is en 
blijft een punt om goed op te blijven letten! 

 

5. Beveiliging op je website 

Websites die niet veilig zijn worden door Google gestraft en zullen lager in de zoekresultaten 
komen. Naast dat je geen onveilige website wilt hebben, is dit een belangrijke reden om je 
website te voorzien van een SSL-protocol of dat ze HTTPS hebben. De SSL (Secure Socket 
Layer) verbinding is een protocol dat een beveiligd kanaal voorziet tussen twee computers 
die communiceren via het internet.  

 

6. Kijk naar conversie, niet naar design 

Dit klinkt misschien tegenstrijdig met de derde tip die ik gegeven heb, maar kijk niet naar 
design! Huh? Hoe bedoel je dat? Veel ontwerpers kijken vooral naar hoe mooi de website 
eruit moet zien. Neem als voorbeeld fantastisch mooie slides, het ziet er natuurlijk erg mooi 
uit, maar verschillende testen hebben uitgewezen dat het killing is voor het resultaat van je 
website: de conversie. 

Kijk daarom vooral naar je conversie: Wat wil je bereiken? Op basis van dat idee baseer je 
vervolgens je design en dat design kun je helemaal naar je eigen huisstijl inrichten. Zo wordt 
het toch jouw unieke website, maar kijk je wel goed naar de conversie en de gebruikservaring 
van je bezoeker! 

 

7. Duidelijke boodschap 

Aart Jan van Erkel heeft het al vaak aangegeven: Zeg nooit welkom op je website. En dat is 
wat er nog veel gebeurd bij bedrijven. Onderliggende boodschap is dat je op je website één 



duidelijke boodschap moet hebben: Met welk doel komt jouw klant op je website en hoe ga jij 
hem/haar daarbij helpen? 

De duidelijkheid in de boodschap is voor veel bedrijven nog wel eens lastig, zorg er dus voor 
dat je tip 1 goed doorneemt: Weet waar jouw website staat in jouw klantreis! 

 

8. Laagdrempelig contact 

Heb jij wel eens een formulier op een website moeten invullen waarin je heel veel informatie 
moet geven? Heb jij dat toen gedaan? Grote kans van niet. Veel bedrijven willen heel veel 
informatie hebben van hun klanten, waardoor de drempel om contact op te nemen enorm 
wordt verhoogd. Zorg ervoor dat een klant heel laagdrempelig contact met je op kunt nemen, 
zodat jij ze in de klantreis niet verliest. 

 

9. Evalueer en leer 

De laatste maar zeker niet de minst belangrijke tip is dat je jouw website en analytics-
gegevens blijft evalueren en daarvan gaat leren. Hoe kun je webpagina’s zo aanpassen dat ze 
beter vindbaar zijn? Waar komen veel klanten op binnen en moet je wellicht meer mee doen? 
En waar haken je klanten af en kan er meer aandacht aan worden besteed? Zo maar een 
aantal vragen die je jezelf kunt stellen om je website regelmatig te evalueren. Hiervan leer je 
en ontwikkel je jouw website verder. Zodra je hier structuur in krijgt ga je zien dat je website 
groeit en dat je jouw doelen gaat bereiken!  



5 redenen waarom jij een videostrategie nodig hebt 
Video’s zijn niet meer weg te denken uit de marketingstrategie van een bedrijf. Maar waarom 
is dit nu eigenlijk? En waarom heb je een strategie nodig voor je videomarketing? In dit artikel 
lees je er meer over. 

 

Video brengt de emotie van je verhaal over 

Jouw verhaal is een verhaal dat vertelt móét worden. Je bent een held met een heel 
belangrijke missie. Wat je wilt is dat mensen jouw verhaal begrijpen en gaan voelen. Video is 
het middel om emoties over te brengen met je verhaal. Je zult vast wel eens een brok in de 
keel hebben gekregen bij een film in de bioscoop, het zijn emoties die mensen raken en 
ervoor zorgen dat mensen in beweging komen. 

Door video in te zetten zorg je ervoor dat mensen echt geraakt worden door je merk. Ons 
brein verwerkt een beeld namelijk 60.000 keer sneller dan dat het teksten verwerkt. Hierdoor 
komt je verhaal sneller en beter over bij je potentiële fans. Ken je bijvoorbeeld Frekkel – de 
hond die de Staatsloterij eind 2018 inzette voor zijn reclames. Het raakte erg veel mensen in 
het hart. 

 

Interactiviteit verhoogt met video 

De emoties van je verhaal zijn niets waard als het geen interactie oproept. Wanneer je maar 
10 mensen met je verhaal bereikt, heb je er weinig aan. Met video verhoog je de interactie op 
je verhaal. Forbes heeft in hun onderzoek bewezen dat 75% van de ondernemers minimaal 
één keer per week een video kijkt die aan hun werk is gerelateerd. Nadat ze deze video 
hebben bekeken, bekijkt 65% van hen ook nog eens de website van het bedrijf dat de video 
heeft gedeeld. 

Met het inzetten van video in je marketingprogramma’s verhoog je de kans op interactie en 
het delen van je post met 10 keer. En bijna de helft van de kijkers naar een video onderneemt 
actie naar het zien van de video. 

 

Youtube is één van de grootste zoekmachines 

We kennen allemaal Google als grootste zoekmachine, maar wist je dat Youtube daarna de 
grootste is? Dat betekent dat het inzetten van een videostrategie goed is om de vindbaarheid 
van je website te vergroten. 

Wanneer je een video plaatst op Youtube is het belangrijk om na te denken over de titel, de 
samenvatting en de tags die je de video meegeeft. Zorg dat je hierin zoektermen gebruikt 
waarop je klanten zoeken (uiteraard moet je video hier wel over gaan). Hierdoor zorg je voor 
een grotere vindbaarheid van je merk. 

 

Video zorgt voor een verhoging van je conversie 

Interactie en bezoeken op je website zijn belangrijke meetinstrumenten voor je marketing. 
Maar wanneer het niet converteert is het nog niets waard. De vierde reden om een 



videostrategie in te zetten is dat het de conversie verhoogt. Door een video toe te voegen op 
je landingspagina is de kans 80% dat er conversie uit komt. Daarnaast geeft 7 op de 10 B2B 
marketeers aan dat videomarketing voor een hogere conversie zorgt. 

Het is duidelijk, video’s zorgen voor meer conversie op je marketing. Daarbij zorgen video’s 
ervoor dat je bijna een vijfde minder uitgeeft aan een lead. Tel daarbij op dat 40% van de 
consumenten aangeeft dat de video een positieve invloed heeft gegeven op het 
aankoopbeleid en het is duidelijk dat video belangrijk is voor de conversie van je bedrijf. 

Maar hoe pas je video nu toe in je marketingprogramma’s? Op verschillende momenten in de 
klantreis kun je video toepassen, denk bijvoorbeeld aan: 

• De homepagina van je website; 
• Op een landingspagina; 
• Sociale media-kanalen; 
• In blogberichten voor meer uitleg; 
• Op de ‘over-ons’ pagina van je website, met achtergrondinformatie over je bedrijf en 

team; 
• Bij online advertenties en partnerships. 
• Het maken van programma’s op Youtube of andere platforms. 

 

Structureel je verhaal vertellen 

Jouw verhaal is het delen waard. Het moet verteld worden, omdat het de samenleving een 
positieve bijdrage levert. Met het inzetten van video ga je aan de slag om structureel je 
verhaal te vertellen. Met video kun je in verschillende formats aan de slag om het je 
(deel)verhalen te vertellen. 

Het doel van de Efteling is om mensen te verwonderen. Dat doen ze uiteraard wanneer je bij 
hun in het park bent, maar ook online verwonderen ze mensen met hun verhalen. In hun 
‘Magische making-of’-serie brengen ze de verhalen van hun nieuwe attracties naar buiten. Zo 
kon je volgen hoe de achtbaan Baron 1898 werd gebouwd. 

Of het populaire chocolademerk merk (en held) Tony’s Chocolonely die via Youtube het 
verhaal verteld achter hun bedrijf in de serie: Tony’s Story:the road to slave-free chocolate. 
Bekijk eens alle vormen van videomarketing ter inspiratie. 

Maar ze hebben ook de film Tony opgezet, wat echt het verhaal verteld achter hun missie: 

 

  



In 6 stappen je videostrategie bouwen 
Videomarketing wordt steeds belangrijker binnen de marketingwereld. Een juiste vraag om te 
stellen is dan ook: Hoe bouw je een videostrategie? In dit artikel krijg je 6 stappen om je 
videostrategie te maken. 

 

Stap 1: Doelstellingen 

De eerste stap is om goed na te denken waarom je een videostrategie wilt maken. Ga aan de 
slag met het stellen van doelen voor je videostrategie. Deze doelen sluiten één-op-één aan bij 
de koers die je bedrijf aan het varen is. Wanneer je de komende periode meer klanten wilt 
werven, dan kan de doelstelling van je videostrategie zijn om meer leads te genereren. 

Zorg voor duidelijke en heldere doelstellingen, zodat iedereen hetzelfde voor ogen heeft. 

 

Stap 2: Analyseer de markt en doelgroep 

De videostrategie is een onderdeel van de grotere marketingstrategie. Daarom is het goed 
om de markt en de doelgroep te analyseren waarin je jezelf begeeft. Bij de strategie-
ontwikkeling heb je dit waarschijnlijk al voor een groot gedeelte gedaan. 

Naast dat je onderzoekt welke doelgroep(en) interessant zijn voor je merk en wie er dus 
behoefte heeft aan jouw product of dienst (wie wil er betalen voor je oplossing) is het tevens 
goed om te analyseren hoe zij zich over het internet begeven. Op welke manier gaat de 
doelgroep op zoek? Wat is de manier waarop zij online naar video’s kijken? En hoe willen zij 
zich laten inspireren. 

Deze stap is vaak heel simpel te maken door met mensen vanuit je doelgroep het gesprek 
aan te gaan. In het boek Grip geeft Rick Pastoor van Blendle aan dat zij vaak naar beneden 
gaan (Blendle haar kantoor zit boven Winkelcentrum Hoog Catherijne) om functionaliteiten 
van hun app te bespreken. Op die manier kun jij ook met video omgaan. 

 

Stap 3: Video Strategie – Klantreis 

De derde stap is om de videostrategie te gaan maken. Belangrijk aspect van je videostrategie 
is de focus op de klantreis en de marketingprogramma’s die hieruit voortkomen. In dit artikel 
kun je meer lezen over de klantreis en de programma’s, samengevat zijn dit de zes 
programma’s die je kunt onderscheiden: 

1. Het kennismakingsprogramma, waarin mensen kennis maken met de naam en de 
huisstijl van je merk. 

2. In het betekenisprogramma wordt er betekenis aan je merk gegeven, waarin de 
doelgroep te weten komt waar je merk voor staat, wat je merk doet en wie erachter 
het merk zit. 

3. Het derde programma draait om de activatie van de doelgroep. In dit programma is 
alles erop gefocust om de doelgroep te activeren om een actie te ondernemen. 

4. Het klantprogramma is het vierde marketingprogramma, hierin is alles erop gestoeld 
om de geactiveerde doelgroep zo te helpen dat zij klant worden van je merk. 



5. Klanten die één keer wat bij je hebben gekocht wil je enthousiast houden over je merk, 
dat is dan ook het doel van het enthousiasmeprogramma. Het draait hier om het 
enthousiasme om je merk, met als groter doel meer afzet bij je klanten. 

6. In het laatste programma betrek je de klanten bij je interne merk, door samen met ze 
na te denken over nieuwe marketingconcepten en producten. In dit 
ambassadeursprogramma worden klanten echt een verlengstuk van je merk en 
gedragen zij zich als fans van je merk. 

In je videostrategie bekijk je welke rol video toevoegt aan deze marketingprogramma’s.  

Gecombineerd met andere marketingmiddelen maak je op deze manier verschillende 
journeys die een potentiële klant kan doorlopen. Een videostrategie kan er dan als volgt 
uitzien: 

Een krachtige video -> pagina op je website -> Mensen die de video gezien hebben krijgen een 
tweede video te zien (testimonial) met als doel opnieuw op de webpagina te komen. -> Op de 
pagina wijst alles naar de actie: Aanmelden. 

 

Stap 4: Videoconcept 

De volgende stap is om het videoconcept te ontwikkelen. Op welke manier ga je om met de 
video’s uit je videostrategie? Ga je zelf in beeld staan op de video? Of zet je een 
woordvoerder in? Of gebruik je een andere vorm van video om je verhaal te vertellen. Per doel 
van je video gebruik je een ander videoconcept. Zorg ervoor dat dit concept dus aansluit bij 
zowel je doel als je doelgroep. 

Wanneer je jouw video in gaat zetten voor advertentiedoeleinden is het goed om daarover 
vooraf ook goed na te denken. Een advertentie in Youtube moet in de eerste 5 seconden al 
direct pakken bijvoorbeeld, terwijl een video-advertentie op Facebook een andere 
spanningsboog kent. Houd in je videostrategie dus rekening met de advertentietype dat je 
kiest en hoe je jouw video op basis hiervan op moet bouwen. Je kunt hierdoor ook 
verschillende video’s maken die aangepast worden op het doel en de advertentietype, 
waardoor het in één keer kan worden opgenomen. 

 

Stap 5: Distributie 

De volgende stap is om goed na te denken over welke platform(s) je gaat inzetten om je 
video de distribueren. Youtube is een platform waar de nadruk ligt op informerende en 
amuserende content, terwijl een platform als vimeo meer bekend staat voor de zakelijke en 
artistieke content. Kijk per platform heel goed wat de distributiewijze is en wat je video nodig 
heeft om hier te presteren. Wanneer je sociale media-kanalen zoals Facebook inzet is 
bijvoorbeeld de snelheid in de video en de duur van de video belangrijk. Kijkers blijven hier 
maar kort kijken, voordat ze weer naar het volgende bericht gaan. Een video op Youtube mag 
daarentegen weer veel langer zijn. 

 

  



Stap 6: Meten is weten 

De laatste stap is om vooraf goed na te denken over het meten van het succes van je video. 
Je hebt in de eerste stap doelen gesteld, welke je uiteraard ook wilt behalen. Door hier 
meetbare doelen van te maken kun je vooraf goed inzichtelijk krijgen hoe je dit gaat meten en 
op welke momenten je gaat meten. Je meet niet alleen hoe vaak de video wordt bekeken, 
maar ook op welke momenten ze wegklikken en hoe lang mensen gemiddeld kijken. Hier kun 
je veel van leren om je videostrategie aan te passen. 

  



Interface: Van mission ZERO naar uitwerking 
Voor ons zijn helden die bedrijven die vooroplopen om het anders te doen, omdat het anders 
moet! Eén van deze helden is tapijttegelfabrikant Interface van oprichter Ray Anderson. Dit 
bedrijf is een vooroploper op het gebied van circulair ondernemen met hun mission ZERO. 

 

Het-moet-anders-moment 

In 1994 krijgt Ray Anderson een briefje van een medewerker waarop staat: Sommige klanten 
willen weten wat Interface voor het milieu doet, wat moeten we zeggen?’. Dit briefje is voor 
Anderson het het-moet-anders-moment, het moment dat hij realiseert dat het anders moet en 
dat hij het anders gaat doen. Interface voldoet dan weliswaar aan alle eisen omtrent het 
milieu, maar dat is geen hoger doel. Het is niet genoeg. Het moet echt anders. 

 

Het-kan-anders-missie 

Na het lezen van het boek The Ecology of Commerce weet hij het zeker: de manier van 
zakendoen moet anders. Waarom liggen containers vol met materiaal dat we kunnen 
hergebruiken? Met de huidige manier van afval weggooien en dus grondstofverspilling 
brengen we de aarde in groot gevaar. Dus hij gooit het roer om en komt met zijn 
Heldenmissie: Mission Zero: In 2020 wil hij het eerste bedrijf zijn ter wereld dat de 
ecologische voetafdruk teruggebracht heeft naar nul en het liefst nog een herstellende 
bijdrage leveren aan het milieu en maatschappij. 

 

Van Mission zero naar uitvoering 

Een missie hebben is één, er naar streven is twee. Eén ding was erg belangrijk: Iedere 
medewerker moet kunnen vertellen waar de organisatie voor staat én bijdragen aan de 
missie. Daarvoor ontwikkelde hij met een aantal adviseurs het interne programma 
Fastforward to 2020 waarin hij de missie omzet in acties. Hij daagt iedere medewerker uit 
om nieuwe ideeën te bedenken en deze ook uit te voeren. Zo kan iedere medewerker een 
bijdrage leveren aan de hogere missie. Een greep uit de activiteiten die Interface heeft 
ontplooid om de missie te bereiken: 

• Ze hebben een samenwerking opgezet met Net-Works. Ze laten vissers 
rondzwevende visnetten inzamelen, wat voor Interface weer grondstof is voor de 
tapijttegels. 

• Ze hebben een model ontwikkelt om snij-afval zoveel mogelijk te voorkomen, door de 
snij-procedure zo in te richten dat snij-afval wordt voorkomen. 

• Ze hebben hun ontwerpfilosofie ontwikkelt met de natuur als inspiratiebron. Met 
behulp van Biometica lossen ze ontwerpproblemen op mét veel voordelen voor de 
klant 

• Ze zijn op zoek naar meerdere vormen van het voorkomen van lijmresten. 
• Ze gaan samenwerken met de Plastic Whale om plastic afval uit de zee te halen en 

hebben ze een boot uit plastic afval ontwikkelt. 

Door de missie echt in de haarvaten van de organisatie in te sluiten zijn hun kosten gedaald, 
de winsten gestegen en hun producten beter dan ooit! 



Krachtig verhaal 

Het verhaal van Interface is hierdoor een krachtig verhaal geworden. Zij laten zien dat je door 
een scherpe missie neer te zetten echte resultaten kunt boeken én dat het focussen op een 
duurzaamheid hand in hand gaat met het maken van financieel resultaat. Gebruik dit 
krachtige verhaal ook als inspiratie voor jouw eigen bedrijf. Wat is jouw krachtige missie en 
wat doe jij om dit te bereiken? Deel je krachtige verhaal en wordt succesvol!   



Vertel jij een verhaal over je product, of vertelt je product jouw 
verhaal? 
Het vertellen van verhalen is weer helemaal terug van weggeweest, we noemen het 
Storytelling. Maar storytelling heeft vele vormen. Want vertel jij een verhaal over je product? 
Of vertelt jouw product jouw verhaal? 

 

Het verhaal over je product 

Je product (we gebruiken voor dit artikel product, maar dat kan net zo goed een dienst zijn) 
verkopen kan op vele manieren. Veel bedrijven die storytelling inzetten vertellen een verhaal 
over het product. En vaak zijn dit verzonnen verhalen, die door marketingteams mooi zijn 
uitgedacht. Zo vertelt Milka dat de melk van hun chocola uit Paarse koeien komt en heeft 
Apple Bandit het verhaal dat een vos alleen de beste appels steelt en brengt naar zijn hol 
waar hij ze perst tot de cider die je kunt kopen. 

Een mooi verhaal, iedereen weet dat het verzonnen is, maar werkt het wel? 

 

Zet je missie centraal 

Wat wij merken is dat vaak het verhaal van de organisatie in deze marketinguitingen mist. 
Veel bedrijven moffelen hun missie weg op een ‘over ons’ pagina en komen er verder niet op 
terug. Terwijl de missie van ieder bedrijf het verhaal bepaalt van die organisatie! En dat is je 
bedrijfsverhaal, het verhaal dat je wilt delen met je klanten. Dat zorgt ervoor dat je klanten 
ambassadeurs worden en zichzelf fan noemen. Zet je missie dus centraal! 

 

Product onderdeel van de missie 

Jouw product is onderdeel van je missie, ten minste als het goed is. Wat wij vaak hebben 
gezien zijn bedrijven die een fantastisch product hebben ontwikkeld, het meest innovatieve 
van die tijd. Op basis van dit product bouwen ze hun bedrijf, maar er is nooit nagedacht over 
de essentiële waarden van het bedrijf: Het HeldenDNA. Wanneer andere bedrijven hun 
innovaties overnemen zien we vaak dat deze bedrijven het moeilijk gaan hebben, omdat ze 
met hun producten niet kunnen meebewegen met de markt óf voorop kunnen blijven lopen. 

Je product moet dus onderdeel van je missie zijn. Je missie zorgt voor de stip aan de horizon 
waar je alle keuzes op kunt afstemmen. Dat kan betekenen dat je vandaag product A 
verkoopt, maar dat je morgen product B introduceert, omdat je daarmee je missie bereikt. 

Een mooi voorbeeld hiervan is TOMS. Het schoenenmerk is gestart, omdat zij kinderen die 
geen schoenen kunnen betalen willen voorzien van schoenen. One for One noemen zij het: Bij 
elk paar schoenen dat wordt gekocht, wordt er een paar schoenen weggeven aan een kind 
dat het nodig heeft. De oprichter van TOMS Blake Mycoskie beschrijft het in zijn boek mooi: 

Het “gevende onderdeel” van TOMS maakt schoenen meer dan een product. Ze zijn 
onderdeel van een verhaal, een missie en een beweging waar iedereen aan mee kan doen 

 



Dat betekent dat jouw producten jouw verhaal vertellen, zoals de schoenen van TOMS hun 
verhaal vertelt. 

 

Het echte storytelling 

Voor ons is deze laatste optie echte storytelling. Het is het vertellen van het verhaal van je 
bedrijf, het verhaal dat je wilt dat iedereen weet. Laat het product onderdeel zijn van je missie 
en neem je publiek mee in dit verhaal. Op die manier zorg je ervoor dat je fans krijgt die tot je 
aangetrokken worden.  



Hoe zet je storytelling in zoals TOMS en Tony’s? 
Storytelling is het vertellen van je verhaal. Binnen bedrijven is storytelling een fenomeen dat 
ze willen inzetten in de marketingstrategie. Grote helden in storytelling zijn bedrijven zoals 
TOMS shoes en Tony’s Chocolonely. Maar hoe zet je storytelling in, net zoals zij? 

 

Corporate story 

Alles start met het neerzetten van de merkidentiteit. Deze identiteit is de basis van het 
corporate verhaal van ieder merk. De verhalen van TOMS shoes en Tony’s Chocolonely zijn 
helder en krachtig: 

• TOMS (Tomorrow Shoes) heeft één eenduidige boodschap: One for One: Voor ieder 
paar schoenen dat zij verkopen, geven ze een paar schoenen aan kinderen die het 
nodig hebben. 

• Tony’s Chocolonely streeft naar een 100% slaafvrije choclademarkt. 

 

Storytelling implementeren 

Een verhaal vangen is één ding, het inzetten van je verhaal is de volgende stap. Om 
storytelling te implementeren in al je communicatie zorg je ervoor dat je de volledige 
klantreis in kaart brengt. Zo hebben TOMS en Tony’s de volgende onderdelen ingezet: 

 

Online communicatie 

In alle online communicatie is maar één ding belangrijk: Het verhaal en de missie! Het 
verhaal is leidend, het product vertelt daarbij echt het verhaal waar zij voor staan. 

 

Storytelling op de website van Tony’s Chocolonely 

 

 



 

Storytelling op de website van TOMS 

Ook in de rest van de online communicatie komt het verhaal continue terug, hierin is een 
balans te vinden in het laten zien van hun producten (die op zich al het verhaal vertellen), 
zorgen voor interactie met hun fans en het vertellen van hun verhaal. 

 

 

 



Het product 

De belangrijkste storytelling is het product. Echte storytelling zorgt ervoor dat je product jouw 
verhaal vertelt, in plaats dat je een verhaal over je product vertelt. Naast dat iedere product je 
verhaal al vertelt, hebben TOMS en Tony’s in al hun producten hun verhaal vertelt. Zo heeft 
iedere reep Tony’s Chocolonely een ongelijke verdeling, omdat het in de wereld ook ongelijk 
is verdeeld. Daarnaast wordt in de wikkel van de reep ook het verhaal vertelt van hun missie. 

 

(Foto afkomstig van blog Martine van Zwieten) 

 

Ook bij TOMS is het product het verhaal. In de schoen staat het verhaal van One for One 
vertelt. Ook op de schoenendoos staat dit verhaal vertelt, iedere klant weer waarvoor zij het 
doen. En dit zorgt voor fans! 



 

(Foto afkomstig van Blog You Nailed it) 

 

Wat ook belangrijk is om te zien is dat de producten zelf extreem goed zijn. Alleen een 
maatschappelijke missie helpt je niet om je producten te verkopen. Zo heeft TOMS speciale 
schoenen ontwikkeld, zoals oceaanschoenen, om ook Oceania te steunen. In speciale 
sessies konden klanten hun eigen print voor schoenen maken, waardoor de fans zelf actief 
worden betrokken bij de producten en het merk. Dat doet Tony’s Chocolonely natuurlijk ook 
met hun Limited smaken. Fans mogen stemmen over welke editie er vast in het assortiment 
wordt opgenomen. 

 

 

Presentaties 

Voor Tony’s is het niet alleen belangrijk om online te communiceren, maar juist ook offline 
het verhaal te doen. Zo geeft Tony’s Chocolonely regelmatig presentaties door het hele land 
om hun verhaal uit de doeken te doen. Ook hebben ze via een documentaire het hele verhaal 
van hun bedrijf vertelt. Wat ze letterlijk doen is de mensen opzoeken om hun verhaal te 
vertellen. En wat het mooiste is: Tony’s Chocolonely heeft nog geen cent betaald aan 
traditionele marketing! 

 

Wees open naar je fans 

Voor veel sociale bedrijven zijn fans van levensbelang. Fans zorgen er namelijk voor dat 
verhalen worden door verteld. Zo had Blake Mcowksi – de oprichter van TOMS – een 
ontmoeting met een vrouw die TOMS schoenen aanhad. Blake vroeg de vrouw vervolgens 



naar de schoenen, maar de vrouw had niet door wie hij was. De vrouw begon vol liefde en 
passie te praten over het merk TOMS en het One for One verhaal. Dit is precies zoals je fans 
wil laten werken. 

Zo neemt TOMS elke keer een aantal fans mee op zogeheten shoedrops, waar zij de 
schoenen die zij beloven ook daadwerkelijk aan de kinderen geven die het moeilijk hebben. 
Deze reizen zijn voor de medewerkers van TOMS al heel bijzonder, maar helemaal voor de 
fans. Zo neemt ook Tony’s haar fans mee op reizen, nodigen zij ze uit voor presentaties, 
bijeenkomsten en rondleidingen. Allemaal om het verhaal ook daadwerkelijk te vertellen op 
de plekken waar het gebeurt.  



Storytelling: Vang je verhaal in 5 stappen! 
Verhalen vertellen inspireert je klanten, maar het toepassen van storytelling is voor veel 
bedrijven lastig. Want hoe pas je storytelling toe? Hoe vang je het verhaal van je organisatie? 
Vaak hoor je managers hierover zeggen: Ontwikkel ons verhaal maar! Maar zo werkt het dus 
niet. Het verhaal bestaat, je moet het alleen nog op de juiste manier vangen! 

 

Hoe je dat doet? In dit artikel ontvang je 5 stappen om je verhaal te vangen: 

 

Stap 1: Wie is de held van jouw verhaal? 

In elk verhaal is er een hoofdpersoon: De held van het verhaal. Deze persoon heeft een eigen 
leven waarin veel gebeurt. Omschrijf jouw held en zijn rol binnen het verhaal, omschrijf uit 
wat voor gezin hij komt, hoe hij opgroeide, etc. 

Omschrijf (beeldend) de wereld van de held. Hoe zag de wereld van de held eruit voordat er 
een verandering kwam? Door deze eerste stap omschrijf je de ‘oude wereld’ waarin in de held 
leefde, voordat er verandering kwam. 

Het is goed om dit heel beeldend te beschrijven, probeer anekdotes toe te voegen, om het 
verhaal nog meer te laten leven. Hierdoor krijgt je held meer karakter en inlevingsvermogen 
voor de lezer/ kijker. 

 
Als voorbeeld nemen we het verhaal van TOMS Shoes. De held van dit verhaal is 
Blake Mycoskie, een Amerikaanse ondernemer geboren in Texas. Blake Mycoskie 
was een internetondernemer en eigenaar van meerdere bedrijven. Deze bedrijven 
waren succesvol, met het leven van Blake zat het dus wel goed. 

 

Stap 2: Wat is het conflict? 

In elk verhaal komt een conflict voor, er is een moment dat het doel wat je hebt een uitdaging 
wordt. Je wilt iets veranderen aan de wereld, beschrijf wat dit conflict is. Er zijn voorbeelden 
dat er meer conflicten te bedenken zijn. En dit conflict is dermate belangrijk dat ze klanten 
aantrekken, ze herkennen zich in deze conflicten. 

 
Het leven lachtte Blake toe, tot dat hij een reis maakte door Argentinië waarin hij 
een groot aantal mensen op schoenen zag lopen met zolen van touw. In andere 
wijken zag hij kinderen op blote voeten naar school gaan, waardoor er 
voetproblemen optreden zoals infecties. Een conflict was geboren! 

 

Stap 3: Wat is er daarop gebeurd? 

Na een conflict gaat de held aan de slag om iets te veranderen. Als gevolg van het conflict 
gaat de held aan de slag. Wat gebeurde er? Hoe handelde de held om van het conflict een 
kans te maken? Een belangrijke stap in het verhaal van je held. 



In dit gedeelte omschrijf je de ontwikkeling van de held, welke ideeën heeft hij verzonnen om 
de uitdaging aan te gaan? Ook in deze stap werkt het goed om anekdotes te gebruiken. 

 
Als gevolg van het conflict wilde Blake iets gaan veranderen, Blake wilde dit 
oplossen. Dus besloot hij in 2006 om TOMS shoes op te richten met als doel deze 
mensen te helpen. Voor ieder paar schoenen dat TOMS shoes verkoopt, krijgen de 
mensen die schoenen het hardste nodig hebben een paar van het bedrijf. Bij 
TOMS shoes noemen ze het ‘One for One’. 
 

 

Stap 4: Wat is de climax? 

Elk verhaal kent een climax, het verhaal eindigt in een groot spektakel. En die climax is het 
slot van je verhaal, het is waar alles bij elkaar komt! Het is het (sub)einde van je verhaal. En 
het eindigt op.. 

“.. ze leefden nog lang en gelukkig?” 

 
TOMS begon met het verkopen van schoenen, tegenwoordig verkopen ze ook 
brillen, tassen en koffie. Met TOMS Eyewears helpen ze mensen met het 
verbeteren van het gezichtsvermogen, door een zichtreddende operatie, bril of 
andere soorten behandelingen. Daarnaast geven ze met hun koffieproject water 
aan mensen die het hard nodig hebben en zorgen ze met de verkoop van tassen 
voor dat vrouwen veilig een baby op de wereld kunnen zetten. Dit alles met 
fantastische resultaten. 

 

Stap 5: Wat is de moraal van het verhaal? 

Alles in het verhaal komt samen in de moraal van het verhaal! Omschrijf de moraal achter het 
verhaal, wat wil je de lezers/ kijkers meegeven? Wat wil je dat anderen hiervan leren? Door 
goed de moraal van het verhaal te omschrijven geef je jouw verhaal de lading die het 
verdient! 

 
De moraal van het verhaal: Toms bewijst dat je met het bestrijden van 
maatschappelijke problemen een goede basis hebt om een succesvol bedrijf op te 
richten én echt het verschil te maken voor anderen! 

 

Met deze stappen kun je jouw ‘corporate’ verhaal vangen en structureren. Elke stap kan 
verder worden uitgewerkt als sub-verhaal. Dit is een strategische manier om je verhaal te 
vangen en hiermee kan het verder worden uitgezet via sub-verhalen en kanalen. Elk sub-
verhaal kan middels dit Hero-storyboard worden gevangen. 

Het verhaal van TOMS wordt overal doorgevoerd: van hun sociale media-uitingen tot aan hun 
website. Op elk moment in de reis van de klant komt het verhaal terug: als je de schoenen 
geleverd krijgt is het verhaal ook aanwezig in de schoenendoos!  



Waarom het delen van mislukkingen zo belangrijk is 
Het delen van mislukkingen, veel ondernemers moeten er niet aan denken. Toch is het delen 
van mislukkingen erg belangrijk in het krijgen van fans en het zijn van een held. Het waarom 
lees je in dit artikel. 

 

Fans zijn erg belangrijk voor je heldenbedrijf, zij vertellen jouw verhaal 

Jouw fans zijn (misschien) het belangrijkste voor je heldenbedrijf! Zij zijn diegene die jouw 
verhaal oppakken, er naar acteren én ze delen jouw verhaal met andere fans. Fans zijn de 
aorta van je bedrijf. Om deze fans te creëren, te behouden en uit te bouwen is het delen van 
je verhaal een essentieel onderdeel hiervan. 

 

Mislukkingen delen is onderdeel van je verhaal 

Je verhaal is een essentieel onderdeel van het creëren, behouden en uitbouwen van je fan-
bestand. Als je kijkt naar het echte leven is, gaat nooit alles goed. Daarom moet je verhaal 
ook niet alleen uit hoogtepunten bestaan, maar juist ook uit mislukkingen of dieptepunten. 
Hierdoor zorg je dat je verhaal echt wordt. 

 

Mislukkingen maken je een echt mens, het zorgt dat ze met je mee kunnen leven 

Naast dat je verhaal compleet wordt, maken mislukkingen je een echt mens of een echt 
bedrijf. Wanneer je kijkt naar een goede serie of een goede film, dan leef je al met je 
hoofdpersonen mee, zelfs wanneer het mis gaat. Als je mensen meeneemt in jouw missie, 
maken de mislukkingen een onderdeel waarop fans met je mee kunnen leven. Juist 
mislukkingen zorgt voor een betere band met je merk. 

 

Door mislukkingen/ andere inzichten zijn nieuwe keuzes beter te begrijpen 

Het verhaal van Dopper is er één die enorm succesvol is. Toch zijn er veel negatieve klanken 
te horen over het merk. Bij oprichting werd door Dopper gemeld dat ze de volledige winst 
over zou maken naar het goede doel ngo Simavi., nu is dat 5 procent van de omzet. 

Dit klinkt als een achteruitgang. Maar het kan een heel logische keuze zijn door nieuwe 
inzichten of door een mislukking. We weten het nu niet, er wordt niet over gecommuniceerd. 
En dat is precies waarom je mislukkingen moet delen! Door je mislukkingen zijn nieuwe 
keuzes beter te begrijpen én worden ze misschien nog wel meer omarmt. Het is een 
onderdeel van je DNA.  



Waarom vertrouwen zo belangrijk is bij een sociale onderneming 
Vertrouwen is essentieel voor sociale ondernemingen. Sociale ondernemingen zijn bedrijven 
met een maatschappelijke missie. Deze missie staat dan ook centraal in al hun uitingen. 
Maar waarom is vertrouwen dan zo belangrijk voor sociaal ondernemingen? Dat lees je in dit 
artikel. 

 

Maatschappelijke missie is maatschappelijke impact 

Bedrijven die vanuit een maatschappelijke missie opereren streven volledig naar 
maatschappelijke impact. Om deze maatschappelijke impact te kunnen waarmaken is 
vertrouwen in deze bedrijven van levensbelang. Stel je hebt een bedrijf dat mensen die een 
lange tijd thuis zitten kansen wil geven op een baan. Dan moet je vertrouwen hebben van 
zowel degene die voor jou gaan werken om impact te creëren, als wel de instanties die zijn 
opgericht om deze mensen te helpen. Als laatste om echte impact te creëren is het belangrijk 
dat je ook financiële impact bereikt. Daarvoor heb je ook klanten nodig die jouw bedrijf 
vertrouwen dat jouw product/dienst waarde levert. Vertrouwen is hiervoor essentieel op 
meerdere vlakken! 

 

Fans zijn van levensbelang 

Het verhaal van het heldenbedrijf moet verteld worden, om impact te creëren. Mensen die 
jouw verhaal geweldig vinden en echt fan van je merk worden, zorgen ervoor dat je verhaal 
doorverteld wordt. Dit kunnen enorm enthousiaste klanten zijn, maar het kunnen ook mensen 
zijn die niet direct bij je product/ dienst passen, maar wel je verhaal tof vinden en in contact 
staan met potentiële afnemers. 

Omdat fans belangrijk zijn is het belangrijk om ze in vertrouwen te nemen en om eerlijk te 
zijn. Ik weet niet of je het herkent, maar niets is zo vervelend om je als fan te moeten 
verdedigen voor iets wat gewoon niet klopt. Als je zorgt voor vertrouwen bij je fans, zorg je 
ervoor dat je impact met je verhaal sneller vergroot. 

 

Missies behaal je niet van vandaag op morgen 

Het belangrijkste argument is wel dat je jouw grote missie niet van vandaag op morgen gaat 
behalen. Dit betekent dat je mensen jou moeten vertrouwen dat je alles doet om die ene 
missie te bereiken, ook al zorgt dat soms voor een zijstap. Communicatie is hierin het 
allerbelangrijkste. 

Zo streeft de sociale onderneming Tony’s Chocolonely naar 100 % slaafvrije 
chocoladewereld. Dat betekent ook dat er geen kinderen in dienst zijn van cacaoboeren. Op 
een dag kwam een journalist erachter dat Tony’s toch met kinderen bleef werken. In plaats 
van het verhaal te sussen en te verdraaien waren zij gewoon eerlijk: Ja dat klopt. In sommige 
gevallen is het helaas nog steeds niet mogelijk om zonder kinderarbeid te werken. Uiteraard 
streven ze naar een wereld waarin kinderen alleen naar school gaan en niet moeten werken, 
maar zover is het helaas nog niet. 

 



Door heel transparant te zijn en het echt verhaal te vertellen kun je de communicatie van het 
merk vertrouwen en daarmee het merk vertrouwen. Stap voor stap zijn zij op weg naar dat 
ene gezamenlijke doel. En dat behaal je niet zonder slag of stoot. Door tijdig goed te 
communiceren en het eerlijke verhaal te vertellen zorg je voor vertrouwen, essentieel voor 
jouw sociale onderneming!  



4 tips bij marketingactivatie 
Marketingactivatie is een belangrijk onderdeel van de gehele marketingstrategie. In dit 
onderdeel gaat het erom dat je mensen in actie zet voor je merk. In dit artikel vertellen we 
meer over wat marketingactivatie is en krijg je vier tips bij het inzetten van 
marketingactivatie. 

 

Wat is marketingactivatie? 

Marketingactivatie of Brand activation is letterlijk de klant in actie zetten. Eigenlijk 
onderscheiden we binnen marketingactivatie twee dingen: 

1. Het vergroten van de betrokkenheid van je klant bij je merk (merkactivatie), waarmee 
je de emotionele band met je (potentiële) klant wilt versterken; 

2. Het activeren van mensen in je doelgroep om naar de kooplocatie van je bedrijf te 
komen, zoals webshop of winkel. 

Beide vormen van marketingactivatie zijn erop gericht om uiteindelijk klanten van 
geïnteresseerden te maken. De eerste is alleen indirect en de tweede direct. 

Kortom: Marketingactivatie zijn alle acties om direct of indirect klanten van je 
geïnteresseerden te maken. 

 

1. Doelen stellen 

Het allerbelangrijkste in marketing is natuurlijk het stellen van doelen. In je 
marketingplanning heb je al doelen gesteld wat je met je marketingplan wil bereiken. Wil je 
meer betrokkenheid bij je merk? Of wil je letterlijk meer aanzetten om bij je te kopen? Kortom: 
Bepaal het doel van je marketingactivatie dat past bij je gehele strategische marketingplan. 

Het klinkt wellicht erg logisch, maar dit is het niet altijd! Nog te vaak zien wij bij (zowel kleine 
als grotere) bedrijven dat er geen doelen worden gesteld, maar er maar gewoon uitgevoerd 
wordt. Of je marketingactivatie vervolgens succesvol is geweest weet je niet, want je weet 
niet of je jouw doel hebt bereikt. 

 

2. Activeer zoals het bij je merk en doelgroep past 

Een volgende belangrijke tip is dat de activatie altijd bij je merk én doelgroep moet passen. 
Wanneer je vaker artikelen van ons leest, of ons al wat langer kent weet je dat alles begint bij 
het HeldenDNA. Wat is het DNA van je bedrijf? Waar sta je voor en waar ga je voor? En 
belangrijker nog: Op welke manier wil je dat communiceren en hoe precies niet? Zorg ervoor 
dat je een handboek hebt waarin deze zaken vastliggen. 

De marketingactivatie die je gaat inzetten moet aansluiten bij de kern van je merk en datgene 
wat je met je merk wil uitstralen. Wanneer je doelgroep de activatie van je merk ziet, moeten 
ze ervaren dat het past als warme jas. Ben je als merk bijvoorbeeld totaal niet rebels 
aangelegd, ga dan ook niet een rebelse activatie opzetten. 

Kortom: Leg de ziel van je merk volledig in je marketingactivatie, zodat iedereen weet waar je 
merk voor staat én geactiveerd wordt om er wat mee te doen. 



3. Ideale mix 

Als je mensen wil aanzetten tot een activatie is het belangrijk dat je een ideale mix van 
middelen inzet. Kijk naar de doelgroep die je wilt bereiken en kies daarbij de juiste kanalen 
om je activatie-boodschap van zowel offline als online te verkondigingen. Via deze kanalen 
laat je één boodschap op verschillende plekken terugkomen, waardoor de interactie met je 
doelgroep wordt vergroot. 

 

4. Vergeet de andere programma’s niet 

Marketingactivatie is een onderdeel van een groter marketingplan. Marketing kent over zijn 
algemeenheid zes fases: 

1. Kennismakingsfase – de fase waarin mensen jouw merk leren kennen; 
2. Betekenisfase – de fase waarin mensen betekenis hangen aan jouw merk; 
3. Activeringsfase – de fase waarin mensen geactiveerd worden om een handeling te 

doen; 
4. Klantfase – de fase waarin mensen klant worden van je bedrijf; 
5. Enthousiasmefase – de fase waarin klanten enthousiast blijven én meer kopen bij je 

merk; 
6. Ambassadeursfase – de fase waarin enthousiaste klanten ambassadeurs worden 

van je merk, en jouw verhaal doorvertellen aan anderen. 

Marketingactivatie is daarmee de derde fase van de klantreis. Vergeet niet de andere fases 
zo in te richten en daar marketingprogramma’s voor te maken. Je kunt mensen pas goed 
activeren als ze weten wie je bent (afhankelijk van de doelstelling) en je activering slaagt pas, 
wanneer ze ook daadwerkelijk klant van je bedrijf worden. Laat marketingactivatie dus een 
onderdeel zijn van een groter plan. 

  



Voorkom het wijzende vingertje bij duurzaamheid 
Duurzaamheid is in de mode. In bijna ieder zakelijk artikel op internet komt het woord 
duurzaamheid wel voor, of het nu gaat over duurzame inzetbaarheid, of een duurzaam 
product: duurzaamheid is hot. Er zijn inmiddels veel ondernemers die er iets over vinden en 
die het belangrijk vinden om te veranderen. Maar wat er vaak gebeurd is het wijzende 
vingertje. ‘Eet minder vlees’, ‘je mag maar 5 minuten douchen’, etc. Maar wanneer je iemand 
iets verbiedt, wat gebeurt er dan? Als je als kind iets niet mocht, wat deed je dan? Juist, je 
deed het juist wel! 

 

Bieden van alternatieven 

Maar hoe moet het dan wel? Want we willen toch een verandering in gang zetten? Helemaal 
waar. Het is wel goed om mensen bewustzijn bij te brengen, maar doe dit vooral op een 
positieve manier. Wij geloven erin de uitdagingen in de samenleving worden aangepakt door 
bedrijven die zorgen voor positieve verandering! 

Om ervoor te zorgen dat mensen veranderen, moeten er dus positieve alternatieven komen 
op slechte producten. De vegetarische slager zorgt voor een positief alternatief door vlees 
vervangende producten te maken die wél smaken. Maar wat maakt een positief alternatief nu 
echt een volwaardig alternatief? 

 

Focus op klantvoordelen 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we kijken naar de klantvoordelen. Want een 
volwaardig en positief alternatief heeft één ding voorop staan: Het moet voordelen hebben 
voor je klanten. Duurzaamheid is niet het belangrijkste koopargument, zeker niet wanneer er 
een aantal negatieve niet-koop argumenten zijn. 

Mud Jeans had daar in het begin van hun start-up last van. Ze hadden een heel mooi positief 
alternatief of slechte producten zoals de wegwerp-kleding van Primark. Zij boden een lease-
model jeans van duurzaam materiaal. Op het begin waren echter de modelsoorten schaars 
en waren de jeans ook niet in elke maat verkrijgbaar. Dit waren voor veel (potentiële) klanten 
niet-koop-argumenten, waardoor zij geen volwaardig alternatief konden bieden. Gelukkig 
hebben de helden van Mud Jeans dit inmiddels opgelost en is het net als een aantal andere 
merken echt een volwaardig alternatief geworden. 

 

Positieve verandering 

Wanneer je echt iets wil veranderen met je merk, wanneer je voorop wilt lopen is het niet 
genoeg om een belerende vinger te heffen en mensen aan te spreken dat het niet goed is wat 
ze doen. Als het aan ons ligt draai je het om: Maak mensen op een positieve manier bewust 
van de verandering die ze kunnen ondergaan en biedt een volwaardig alternatief voor slechte 
producten. Dat betekent dus dat ook mensen die niet vooroplopen op het gebied van 
duurzaamheid het product zo tof vinden, dat ze het willen aanschaffen. Alleen op die manier 
creëer je genoeg impact om positief te veranderen! 

 



Echte impact ontstaat bij een andere doelgroep 

Als duurzaam merk wil je impact hebben met je merk. Je wilt een verandering in gang 
brengen die ervoor zorgt dat het oude denken echt doet veranderen. Deze verandering ga je 
niet teweegbrengen bij alleen de ‘duurzame koplopers’. Er is een groep daaronder die 
duurzaamheid belangrijk vindt en er enigszins waarde aan hecht, maar per definitie niet altijd 
standaard duurzaam denken en handelen. En deze groep is het grootste. Lees meer over 
onze visie op klantgroepen in het kader. 

En juist deze groep gaat voor echte impact zorgen! Zorg ervoor dat je de focus ook op deze 
klantgroep richt en zorg ervoor dat zij jouw merk/ alternatief tof vinden! Zo creëer je echte 
impact. 

 

 
Als Creating Heroes zijn wij op een missie om van bullshit naar betekenis te 
gaan. Er zijn veel helden bezig om op een positieve manier de gevestigde orde 
uit te dagen dat het anders kan en moet! Daarom praten wij altijd over die 
soorten groepen om de kritische massa te bereiken: 
 
Klantgroep 1 
Personen die zeer grote waarde hechten aan duurzaamheid en vanuit dit 
perspectief gericht en consequent duurzaam denken en handelen. Deze groep is 
voor een verandering makkelijk te bereiken en te benaderen. Door de manier 
waarop ze in het leven staan is deze groep makkelijk over te halen mee te doen 
aan de verandering om de samenleving mooier te maken! Eén probleem: Met 
deze groep blijft de impact gering, er moet meer gebeuren! 
 
Klantgroep 2 
Personen die duurzaamheid belangrijk vinden en er enigszins waarde aan 
hechten, maar per definitie niet altijd standaard duurzaam denken en handelen. 
Deze groep hecht waarde aan de voordelen van producten, niet omdat ze 
standaard ‘duurzaam’ zijn. Het mooie verhaal van bedrijven helpt zeker mee, 
maar is niet van onderscheidend belang voor de keuze. Dit is de grootste groep 
van klanten en dit is dé groep om impact te creëren en de kritische massa te 
bereiken! De les die je hieruit moet trekken: De klantvoordelen moeten leidend 
zijn, niet het verhaal! 
 
Klantgroep 3 
Personen die geen enkel raakvlak hebben met duurzaamheid en er volstrekt 
geen waarde aan hechten. Deze groep zal nooit en te nimmer een product/ 
dienst afnemen omdat het iets met ‘duurzaamheid’ of andere ‘geiten-wollen-
sokken-termen’ te maken heeft. Betekent het dan direct dat zij jouw product/ 
dienst niet afnemen? Nee, zeker niet! Deze groep vinden een paar dingen erg 
belangrijk: Imago van het merk, de tofheid van producten en de klantvoordelen! 
En ook al raak je jouw klanten niet op alle waarden, toch kan dit jouw klant 
worden. 
 
Deze groepen zijn vaak leidraad in de gesprekken met onze helden. Vooral het 
richten op groep 2 is een belangrijke les voor helden, omdat ze hun product/ 
dienst daarmee meer moeten verreiken! 
 



Ga voor een diepere betekenis: Van Bullshit naar Betekenis 
Bedrijven gaan voor een diepere betekenis, alleen dan kan je als bedrijf overleven. Dat is onze 
overtuiging: Je moet een held zijn, anders red je het niet! De laatste maanden zie je steeds 
meer bedrijven die gaan voor positieve alternatieven en voor een diepere laag binnen hun 
bedrijf. Zo is KPN vol aan de slag klimaatneutraal te worden en gaat A.S.R. geen geld meer 
investeren in slechte producten zoals wapens, maar alleen nog in positieve zaken. Van 
bullshit naar betekenis dus! 

 

Wat is diepere betekenis precies? 

Maar wat is nu een diepere betekenis? Dat is een goede vraag. Voor ons is een diepere 
betekenis dat je niet alleen betekenis hebt voor je eigen bedrijf en portemonnee, maar ook 
verder van betekenis wilt zijn. Of dit nu is dat je de klantgerichtheid in je markt wil vergroten, 
een maatschappelijk probleem wilt oplossen of slechte investeringen uit je markt wilt 
uitbannen, dat maakt niet uit. Met een diepere betekenis neem je verantwoordelijkheid en 
werk je echt vanuit je eigen identiteit! Je betekenis gaat dus dieper dan alleen de financiële 
betekenis van je merk. 

 

Zonder diepere betekenis lastig om bij te blijven 

Een diepere betekenis heb je nodig in deze tijd. En dat zal alleen maar meer worden. De 
kritische consument kijkt niet alleen maar naar het eindproduct of de dienst die je levert, het 
verhaal achter het merk is net zo belangrijk. Niet voor niets zijn er bedrijven als KPN, a.s.r. en 
Auping die verschuiven richting het opereren vanuit een diepere betekenis. Bedrijven 
verschuiven van financiële betekenis voor zichzelf en aandeelhouders – een van de redenen 
dat V&D bijvoorbeeld niet meer bestaat – naar betekenis op meerdere vlakken. Wanneer je 
niet mee gaat, wordt het lastig om klanten voor je te blijven winnen. Eenmalige klanten 
kunnen natuurlijk niet uitgesloten worden, maar een langdurige relatie met je bedrijf is zonder 
diepere betekenis erg lastig. 

Een ander belangrijk aspect is het aantrekken van bevlogen medewerkers. Bevlogen 
medewerkers met ambities en de drive om ervoor te gaan liggen niet voor het oprapen. In dit 
onderzoek is zelf te lezen dat maar liefst 91% (!) van de Nederlandse medewerkers zichzelf 
niet betrokken voelt bij de organisatie waarvoor die werkt. Waarde creëren wordt zo erg 
moeilijk. 

Des te meer reden om voor een bedrijf met een diepere betekenis te gaan: je trekt 
medewerkers aan met een drive en betrokkenheid. Vooral de gezamenlijke ambitie trekt deze 
medewerkers richting inspirerende bedrijven. 

 

Happy Profit 

Herman Toch schreef een mooi boek over het onderwerp profit. Er bestaan volgens hem drie 
soorten profit: Bad profit, Good Profit en Happy Profit. Bedrijven met bad profit hebben geen 
aandacht voor de gevolgen die de winst met zich meebrengt en trekken zich niets aan van de 
issues die spelen. Bedrijven met good profit nemen verantwoordelijkheid voor de gevolgen 
en opereren zonder negatieve impact. Bedrijven met happy profit creëren oplossingen voor 



een betere wereld en dromen van een positieve impact voor de wereld. Zij zien de issues die 
spelen als kansen om te groeien. Als we het hebben over diepere betekenis hebben we het 
over bedrijven die gaan voor happy profit Bedrijven met een diepere betekenis willen hiermee 
vooroplopen, zij staan voor hun identiteit! 

 

Onze missie: elke bedrijf inspireren om een held te zijn 

Een diepere betekenis is essentieel om te groeien als bedrijf en om op lange termijn 
succesvol te blijven. Wij zien dit echt als belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van 
bedrijven. Daarom zijn wij op Heldenmissie: Ieder bedrijf creëert positieve impact aan de 
samenleving! De verhalen van heldenbedrijven inspireren andere bedrijven om te veranderen. 
Wij willen deze bedrijven helpen om te inspireren vanuit hun identiteit en voorop te lopen en 
impact te genereren voor de samenleving! Zo zorgen we samen voor positieve alternatieven 
op slechte producten en gewoontes!  



Circulair ondernemen, 4 toffe voorbeelden van koplopers 
Wanneer je onderneemt met behoud van grondstoffen, dan ben je circulair aan het 
ondernemen. Circulair ondernemen is hoe we in de toekomst om moeten gaan met alle 
materialen. Veel bedrijven zijn al bezig met circulair ondernemen. Dit zijn 4 van deze 
koplopers: 

 

Instock 

Eén van de grootste verspillingen in de wereld is de verspilling van voedsel. Alleen wij 
Nederlanders gooien jaarlijks al gemiddeld 50 kilo voedsel weg. Eén derde van het voedsel 
wordt al weggegooid/afgekeurd voor dat het uberhaupt in de schappen komt te liggen, dan 
wel over de toonbank gaat. Gooi daar bovenop wat producenten en restaurants verspillen en 
je hebt een groot probleem in kaart gebracht. In de wereld is dit aantal nog veel groter: 1,3 
miljard ton aan voedsel dat wordt weggegooid. 

Voor vier collega’s die samenwerkten bij de Albert Heijn was het teveel, zij bedachten 
Instock. Met Instock worden producten gered van de grote afvalstapel. In restaurants, 
foodtrucks en toko’s wordt uitsluitend gekookt met producten die anders in de prullenbak 
zouden belanden. Het leuke aan het concept is dat je als consument verrast wordt wat er op 
het menu staat: Want de oogst van de dag is voor iedereen een verrassing. 

 

Closing the Loop 

Wat doe jij met je mobiele telefoon wanneer je een nieuwe koopt? Als je bedenkt dat er 
jaarlijks ongeveer 2 miljard mobiele telefoons worden verkocht en een 4de daarvan wordt 
gerecycled, dan hebben we direct een probleem geschetst. Closing the Loop strijdt hier tegen 
door het gebruik van telefoons circulair te maken. Hierbij richten ze zich vooral op 
ontwikkelingslanden en ‘het westen’. 

Met verschillende inzamelprojecten zorgen ze voor inkomsten en afvalreductie in 
ontwikkelingslanden. Daarnaast kunnen ook Europese bedrijven en organisaties meedoen, 
door de ‘one for one’ dienst van Closing the Loop. Eerst wordt de levensduur verlengt, door 
afgedankte telefoons in Azië en Afrika een tweede leven te geven. Wanneer het mobieltje 
echt niet meer gebruikt kunnen worden recyclen ze de afgedankte telefoons, waarbij de 
vrijgekomen grondstoffen weer kunnen worden ingezet voor nieuwe telefoons. De 
metaalwinning in de mijnen wordt op deze manier een stuk minder, waardoor uiteindelijk ‘the 
loop geclosed’ kan worden. 

 

Hydro 

Als je naar lichtmasten, vlaggenmasten en verkeerslichten kijkt, dan denk je niet dat er direct 
een heel verhaal achter zit. Het bedrijf Hydro (voorheen Sapa) produceert al zo’n 50 jaar deze 
producten en dat doen ze niet zomaar. In de kernwaarden van het bedrijf is hergebruik van 
materialen een vereiste. 

Hydro gebruikt voor hun producten aluminium en dat is erg geschikt voor het hergebruiken. 
Bij vervanging van lichtmasten kunnen ze de oude versie volledig strippen en het materiaal 
inzetten voor de productie van een nieuwe lichtmast. Daarnaast kiezen ze ervoor om ook de 



verf en overige materialen die ze gebruiken milieuvriendelijk te laten zijn. Een product met 
een mooi verhaal! 

 

Bundles 

Wil je een wasmachine bezitten of wil je schone kleren? De ontwikkeling van bezit naar 
gebruik zet de laatste jaren steeds meer aan. De start-up Bundles heeft een dienst ontwikkelt 
waarbij je de wasmachine gebruikt. Je huurt een wasmachine bij Bundles, waardoor de 
machine en de grondstoffen van het bedrijf blijven. Bundles onderhoudt de machine ook, 
waardoor ze verzekerd zijn van het behoud van de grondstoffen. Zo kunnen ze simpel 
materialen vervangen en recyclen, maar Bundles doet meer. De wasmachines van Bundles 
zijn gekoppeld aan het internet, waardoor je met de Was-app energie, water en wasmiddel 
bespaart. Dit omdat de wasmachine zelf de effectieve verhouding zoekt tussen hoeveelheid 
wasgoed en de dosering van de wasmiddelen. Naast de ‘wasdienst’ denkt het bedrijf ook aan 
het verhuren van andere apparatuur in huis. 

Deze verhalen en nog veel meer voorbeelden van circulaire cases kun je lezen in het 
document “50 best practices circulair ondernemen” 

  



De trui van petflessen en waarom dat precies het probleem is 
Aan het begin van dit jaar waren wij aanwezig bij de Social Media Club in Apeldoorn. Het 
thema was Duurzaamheid, een thema dat erg dicht bij ons ligt (al vermijden wij liever het 
woord duurzaamheid). Daar kregen we een presentatie voorgeschoteld, waarin de 
presentator een trui aan had die gemaakt was van petflessen. En dat was wat ons betreft 
precies het probleem. Waarom? Dat lees je in dit artikel. 

 

Toffe oplossing: Een trui van petflessen 

Laten we beginnen met het feit dat de oplossing een erg toffe oplossing is. Een product dat 
wordt gemaakt van grondstoffen dat we normaal gesproken zouden weggooien. Zo worden 
de voetbalshirts van het Nederlands Elftal al jaren gemaakt van petflessen. De oplossing van 
een trui gemaakt van petflessen is heel tof, maar er was maar één probleem. 

 

Het probleem: Slecht product dat anti-inspireert 

Het grootste probleem van de trui was: Het was een oude slobbertrui, althans zo zag de trui 
eruit. Op de uitnodigingen van de Social Media Club en op de website van de presentator zag 
hij er verzorgd uit, maar door de trui die hij droeg was het een heel ander uiterlijk. 

En dat is vaak precies het probleem. De meeste circulaire producten zijn fantastische 
oplossingen voor circulaire problemen, maar bieden geen klantvoordelen. Toen wij het 
verhaal van de trui hoorden, zorgde het voor het tegengestelde effect: Het anti-inspireert. 
Terwijl het zoveel beter kan, wat de voetbalshirts van het Nederlands elftal bewijzen. 

 

De oplossing: Toffe producten met een verhaal 

Als de trui er goed had uitgezien, dan was het een heel ander verhaal geweest. Dat is ook 
precies wat de oplossing is: Het product moet zo tof zijn zodat iedereen het wil hebben, van 
voorstanders tot ‘tegenstanders’ van de circulaire economie. Deze producten hebben een 
hele grote plus: Het zorgt ervoor dat er een maatschappelijk probleem mee wordt opgelost! 
En met dat verhaal en een goed product kun je echt scoren! 

  



Heldencase: Het Waarom van Auping is de basis voor circulair 
ondernemen 
Auping is een van de grote voorbeelden hoe bedrijven de omslag kunnen maken van lineair 
ondernemen naar circulair ondernemen. Maar waarom is Auping hier eigenlijk mee 
begonnen? Dat begon al bij de oprichting van het merk. Vorige maand gaf Geert Doorlag – 
onderzoeker bij Auping – tijdens het Sociaal Ondernemen Café een presentatie waarin hij 
uitlegt hoe circulair ondernemen werkt bij Auping. En dat deed hij met de golden circle van 
Simon Sinek. 

 

Waarom: Circulair ondernemen begint al vroeg 

Het beddenmerk Auping is opgericht door Johannes Albertus Auping in 1888. Johannes 
Albertus Auping kreeg van het Sint Geertruiden Gasthuis uit Deventer de opdracht om 
hygiënische bedden te leveren, in plaats van stromatrassen. Dat is het begin van een 
imperium dat we tegenwoordig kennen als Koninklijke Auping. 

Johannes Albertus Auping was als vroeg bezig met duurzaamheid, een van zijn uitspraken in 
die tijd is: “Produceren in een eerlijke balans van duurzame kwaliteit en billijke prijzen”. Deze 
woorden van de oprichter zijn nog steeds actueel, op deze woorden is namelijk het nieuwe 
circulaire model gebaseerd. Omdat Auping nog echt een familiebedrijf is denken ze verder 
vooruit dan andere bedrijven en zijn ze gaan experimenteren met circulair ondernemen. 

 

Hoe: Productontwikkeling gericht op hergebruik 

Nu kun je de visie hebben om aan de slag te gaan met circulair ondernemen, maar hoe doe je 
dat? Dat gebeurt bij Auping op veel verschillende manieren. Zo zijn ze onder andere de 
samenwerking aangegaan met Cradle to Cradle, die hun helpt bij het toepassen van veilige 
materialen in hun matrassen. Dat dit nodig is heeft onder andere te maken met de 
productontwikkeling van Auping, die zij volledig hebben ingericht op hergebruik van de 
matrassen en overige producten. Al met het designen van de producten denken ze na over 
duurzame materialen die na de levensduur van het matras opnieuw kunnen worden gebruikt. 
Met verschillende onderzoeksinstanties werkt Auping samen. Met het eigen ontworpen 
vlindermodel dat ze helpt bij de productontwikkeling. 

 

Wat: Leasen? 

De laatste laag van de golden circle van Auping wordt op verschillende manieren ingevuld. Zo 
wordt van restmateriaal (snijafval) producten gemaakt zoals sierkussens. Maar het grootse 
waar ze op dit moment mee bezig zijn is het uitrollen van een leasemodel voor matrassen. 
Hierdoor blijft Auping eigenaar van de materialen in het matras en maak je voor een x-bedrag 
per maand gebruik van het matras. 

Doorlag gaf in zijn presentatie aan dat het pionieren is op het gebied van circulair 
ondernemen en dat ze ongetwijfeld nog een aantal keer hun kop gaan stoten. Erg is dat niet, 
omdat ze allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: Een circulair model, in nagedachtenis 
van de oprichter Johannes Albertus Auping. 



5 Marketinggeheimen van heldenbedrijven 
Wat maakt heldenbedrijven nu zo aantrekkelijk? Het is een vraag die wij vaak krijgen. In dit 
artikel geven wij 5 marketinggeheimen prijs van heldenbedrijven, zij die met positieve 
alternatieven de wereld of hun markt willen veranderen. 

 

HeldenDNA is everything 

Het allerbelangrijkste van een heldenbedrijf is het DNA van het bedrijf. Het is datgene wat 
onderscheidend is ten opzichte van ieder ander bedrijf. In het HeldenDNA sluit je jouw visie in 
en zorg je ervoor dat je een missie hebt die aantrekkelijk is voor potentiële fans en klanten. 
Door je HeldenDNA goed op te bouwen, zorg je dat je een sterke basis hebt vanuit waar je 
marketing gaat uitvoeren. En marketing is niets anders dan het vertellen van dit verhaal. 

 

Je product/ dienst is ondergeschikt aan je verhaal 

Voor veel marketeers en ondernemers is het product/ dienst leidend voor alles binnen hun 
marketing. Het geheim van heldenbedrijven is juist dat het verhaal leidend is en het product/ 
dienst ondergeschikt. Of misschien zelfs nog een stap verder: Het product/ dienst vertelt het 
verhaal van het bedrijf, het product/ dienst is onderdeel van de missie. 

Waar veel marketeers ervoor kiezen om een verhaal te vertellen over het product (De paarse 
koeien van Milka, de vos uit de Apple Bandit reclame) dat ook nog vaak verzonnen is, 
vertellen heldenbedrijven met hun product het verhaal van hun bedrijf. De reep van Tony’s 
Chocolonely vertelt het verhaal van slaafvrije chocolade (reep is ongelijk verdeeld, doordat 
het ongelijk is verdeeld in de wereld), de schoenen van TOMS zijn het middel om een paar 
schoenen weg te geven. 

 

Deel je verhaal aan iedereen die het wil horen 

Het verhaal van een heldenbedrijf is leidend. Doordat heldenbedrijven echt werken vanuit de 
drijfveren is het verhaal zo inspirerend dat het gedeeld moet worden. Wat veel helden-
ondernemers en hun medewerkers merken is dat het verhaal van hun bedrijf goed wordt 
ontvangen. Mensen willen er over horen, willen er meer over weten. En dat is wat je graag 
wilt: Je wilt je verhaal en je missie met zoveel mogelijk mensen delen! En hoe meer mensen 
het verhaal kennen, hoe groter de kans dat ze het product/ dienst van je aanschaffen. 

 

Fans zorgen voor het delen van enthousiasme 

Fans zijn voor heldenbedrijven van levensbelang. Doordat jij een scherpe keuze maakt door 
een heldenmissie na te streven zorg je voor enthousiasme bij mensen. Je kunt het zien als 
een magneet: Door jouw verhaal trekt je mensen aan en stoot je mensen af. De mensen die je 
aantrekt zijn je fans, zij zijn enthousiast over je verhaal, of je producten/ diensten en willen 
dat graag met andere delen. Het grappige is vaak nog dat fans niet eens klanten hoeven te 
zijn. Sommige fans hebben niks aan jouw producten/ diensten, maar enthousiasmeren graag 
de mensen die daar wel wat aan hebben. En dat is een ideaal groeimodel! Enthousiaste fans 
zorgen voor enthousiaste klanten! 



Service is essentieel 

Als heldenbedrijf steek je jouw nek uit en dat zorgt ook voor kritische mensen in je omgeving. 
Klanten worden extra kritisch op je product/ dienst. Dit moet zo goed zijn, want anders gaan 
ze klagen. Maar de vraag is, is dat erg? Nee absoluut niet. Je hebt liever klanten die klagen, 
dan klanten die je product/ dienst niets vinden, maar dit niet aan jou maar aan anderen laten 
weten. 

De service van je bedrijf is essentieel. Daarom is het goed om al in een vroeg stadium na te 
denken over het servicebeleid van je bedrijf, zodat dit aansluit bij je DNA. Door klachten goed 
op te lossen zorg je ervoor dat klanten weer enthousiast worden. Wanneer je dit niet goed 
voor elkaar krijgt, bast er een virus los in je fanschare, steeds meer mensen laten zich 
negatief uit over je bedrijf. Dit terwijl ze in eerste instantie enthousiast zijn over je verhaal. 

Nog een bijkomend voordeel van een goed servicebeleid is dat je weet waar de problemen 
van je bedrijf zitten. Hierdoor kun je jouw product/ dienst/ bedrijf continue blijven verbeteren. 

 

Heldenmarketing is gebouwd op het HeldenDNA van je bedrijf. Het is belangrijk om hiermee 
aan de slag te gaan als bedrijf. Wil je meer weten over heldenmarketing, of wil je sparren over 
wat heldenmarketing voor jouw bedrijf kan betekenen? Vraag een vrijblijvende 
inspiratiesessie – De Herotalk – aan, waarin we samen kijken hoe jij heldenmarketing in kan 
zetten! 
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