
1

HBO Marketing /
Marketing management

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek
Marketing communicatie strategie
van auteurs prof. dr. W. van Raaij,
drs.  J. Floor en drs.  M.Bouwman

2

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Identiteit, imago en verdienmodel:
    F de vakliteratuur beschrijft 2 denkrichtingen
        (’scholen’) m.b.t. het merk:
        G de denkrichting ‘identiteit’, waarbij vooral
            een interne focus speelt: redenerend vanuit
            de organisatie, de missie, de medewerkers,
            de processen.
        G de denkrichting ‘imago’, waarbij vooral een
            externe focus speelt: kijkend naar
            doelgroepen en klantinzichten, waarop
            vervolgens de merkbeschrijving wordt
            gebaseerd.
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Identiteit, imago en verdienmodel:
    F Brand identity (merkidentiteit) betreft het 
        unieke geheel van associaties dat een onder-
        neming door middel van waardeproposities
        tracht te creëren en te behouden
        (=aanbodzijde).

    F Brand image (merkimago) betreft hoe de doel-
        groep het merk beleeft, tegen het merk 
        aankijkt (=vraagzijde).
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Identiteit, imago en verdienmodel:
    F inmiddels is op dit vakgebied het inzicht
        ontstaan dat het beter is om deze 2
        denkrichtingen te integreren. 

        Dit past ook beter in de transparanter
        wordende wereld om ons heen.  Consumenten
        prikken door imago’s die niet overeenkomen
        met de identiteit, en andersom.
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Identiteit, imago en verdienmodel:
    F verder wordt het ook voor het merk en de
        organisatie daarachter steeds belangrijker om
        te weten hoe en waaraan verdiend wordt.
        Er moet een duidelijk verdienmodel voor ogen
        zijn.
        Immers, een organisatie kan een merkbelofte
        doen, en deze mogelijk ook waarmaken, maar
        er wordt pas aan verdiend wanneer het merk
        daadwerkelijk behoeften van de doelgroep
        vervult. 
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Merkbelofte en verdienmodel:
    F de merkbelofte hangt nauw samen met de
        missie en het beleid van de organisatie.
        De organisatie moet de merkbelofte
        waarmaken. 
        De missie (’wat wij voor onze afnemers doen’)
        resulteert uiteindelijk in een merkbelofte. 
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Organization branding:
    F het samenspel tussen merk (externe
        relevantie), organisatie (interne verankering)
        en verdienmodel (financiële meerwaarde)
        wordt aangeduid als organization branding.

    F Niet te verwarren met corporate branding,
        waarbij een organisatie als merk wordt
        aangeduid (bv. de organisatie Henkel als
        merk).
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Merkanalyse:
het gaat om het totaal

M Organization branding, 3 elementen:
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Merkanalyse:
het merk

M Het belang van het voeren van een merk:
    F merken voeren is van alle tijden.  
        Vooral vanaf de jaren ‘60-’70, toen marketing
        in opmars kwam, is steeds meer aandacht
        uitgegaan naar merken en de financiële,
        psychologische en sociale gevolgen daarvan
        m.b.t. consumentenproducten (m.n. de
        FMCG’s).
        In een latere fase zijn ook andere organisaties
        zoals universiteiten, ziekenhuizen en non-
        profit organisaties, gaan inzien hoe belangrijk
        het is om als merk te worden beschouwd. 
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Merkanalyse:
het merk

M Het belang van het voeren van een merk:
    F uit onderzoek is gebleken dat het van groot
        belang is om producten, diensten, organisaties
        en instellingen als merken te beschouwen en
        als zodanig te besturen.  

        Dit zorgt voor een herkenbare meerwaarde en
        de beste kans op commercieel voordeel.
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Wat is positionering precies?
    F Postionering:
        het door een organisatie bewust proberen te
        realiseren van: 
        - een bepaalde relatieve positie van de
          organisatie, een SBU (een divisie), een merk
          of een product, 
        - in de perceptie van de afnemers, 
        - ten opzichte van vergelijkbare concurrenten.

>>
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering: doel en opzet:
    F bij positioneren gaat het dus om het realiseren
        van een mentale plaats, een zogenaamde
        breinpositie. 

        Het kenmerk van een goed concept is dat het
        onderscheidend, geloofwaardig en relevant is.
        Dat is de essentie van positioneren. 
        Uiteindelijk draait het om één ding: een nummer
        1 positie.

>>
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering: doel en opzet:
    F Maar...door veel voorkomend laag betrokken-
        heidsgedrag van consumenten wordt het
        verkrijgen van een breinpositie steeds moeilijker
        en noodzakelijker.
        Het gevolg: aanbieders komen terecht in een
        communicatiespiraal.

>>
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering: doel en opzet:
    F communicatiespiraal:

15

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering, merkwaarden, merkpersoonlijkheid:
     F merkwaarden geven het onderscheidende van een
         merk weer: ze vormen de basis van beloften die
         middels het merk gedaan worden;

     F merkwaarden hebben veelal betrekking op:
        G brand equity: de (emotionele) waarde die
            afnemers toekennen aan een merk, door de mate
            van merkbekendheid, en door ontstane
            merkassociaties;
        G brand valuation: de totale financiële waarde van
            een merk voor de organisatie. 
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Merkanalyse:
merkpositionering
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering, merkwaarden, merkpersoonlijkheid:
     F Na het kiezen van de merkwaarden volgt het kiezen
         van de positionering: vanuit de merkwaarden dient
         een concrete belofte te worden gemaakt aan de
         klant.

     F Een hieruit afgeleide propositie vormt vervolgens de
         vertaling van de positionering in een concrete
         belofte, uitgedrukt in consumententermen.  
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Merkanalyse:
merkpositionering

M Positionering, merkwaarden, merkpersoonlijkheid:
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Merkanalyse:
merkpositionering
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Uiteenlopende merkmodellen:
    F organisaties die merken van betekenis voeren
        hebben vaak behoefte aan   -soms eigen-
        modellen waarbinnen de belangrijkste
        merkeigenschappen overzichtelijk in kaart zijn
        gebracht. 
        Het gaat hierbij o.a. om zaken als merkwaarden,
        merkpersoonlijkheid, afnemers, concurrentie,
        onderscheidend vermogen en merkessentie.
 
    F Bekende modellen zijn o.a. Unilever’s Brand Key
        model, en het Gouden Cirkel model van Sinek.



gepassioneerde reden waarom het product / 
 merk wordt verkocht;  wat wil men bereiken
 voor de doelgroep? Bv. ‘een betere verbinding

tussen mensen creëren’.

Gouden Cirkel model

juist van binnen naar buiten

:
     compact model, met slechts 3 grote vragen,
         en waarbij niet van buiten naar binnen wordt
            geredeneerd, maar .
              (Simon Sinek, cultureel antropoloog, UK/VS)

   hoe de organisatie dit doet, bv. door een unieke
  verkoopmethode, duurzame productie- en
distributiemethode, gebruikersvriendelijkheid, enz.

           de producten en diensten die door de organisatie
      worden verkocht, bv. een nieuwe internetdienst, of 
een nieuwe smartphone.

waarom

hoe

wat
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Brand Key model:
    F voor het bepalen van een positionerings-
        statement kan het brand key model worden
        gebruikt, een soort stappenplan waarmee de
        essentie van het merk kan worden
        geformuleerd.

        Dit model kent verschillende vormen en namen,
        en wordt door diverse organisaties gebruikt. 
        Kenmerkend van dit model is dat daarin vrijwel
        alle relevante stappen van positionering
        duidelijk worden gemaakt.    >>  
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Merkanalyse:
merkmodellen
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Merkanalyse:
merkmodellen

Simon Sinek, TED: Golden Circle https://youtu.be/UkMltegToPE 
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Merkanalyse:
merkmodellen
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Van Raaij’s merkmodel:
    F Een belangrijk onderdeel van dit model is de
        merkessentie, die moet worden gebaseerd op
        een relevante consumentenbehoefte.
        Om tot deze merkessentie te komen, dienen
        verschillende essentiële aspecten te worden
        belicht:
        G wat is de markt of categorie?
        G welke spelregels gelden daar? (bv. qua
            verpakking of qua communicatie-eisen) 
        G voldoet het product/merk daaraan?
 >>  
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Van Raaij’s merkmodel:
    F verschillende essentiële aspecten, vervolg:
        G waar zit groei en waar zitten belemmeringen
            in de markt?
        G is het bedrijf daarop ingesteld (bv. qua
            productieproces, productiecapaciteit, e.d.)
        G welke (belangrijke) concurrenten zijn er?
        G voldoen deze concurrenten aan de spelregels?
        G hoe onderscheiden de concurrenten zich?

>>
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Van Raaij’s merkmodel:
    F verschillende essentiële aspecten, vervolg:
        G wat gaat het bedrijf / het merk toevoegen aan
            de markt of categorie (in één regel:
            merkessentie)
        G op welk klanteninzicht is dit gebaseerd?
        G wat wordt de merkpersoonlijkheid?
            (uitgedrukt in enkele persoonlijkheids-
            kenmerken).
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Concurrentie:
    F in de meeste merkmodellen wordt uitgebreid
        aandacht besteed aan de concurrentie.  Vooral
        naar hun sterke en zwakke punten.
        Belangrijke aspecten hierbij zijn o.a.:
        G positionering van concurrerende merken
        G prijsstrategieën van concurrentie
        G door concurrentie gebruikte distributie-
            kanalen
        G marketingcommunicatiestrategieën van
            concurrerende merken
        G budgetten, media, instrumenten, enz.
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Merkanalyse:
merkmodellen

M Concurrentie:
    F hulpmiddel bij de vergelijking van
        concurrerende 
        merken:
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Merkanalyse:
de organisatie

M Consequent zijn, vaak een dilemma:
    F organisaties kunnen zich niet meer verstoppen
        achter hun merken.  Consumenten prikken door
        ongeloofwaardige uitingen en merkbeloftes.
        Organisaties dienen zich dus steeds meer te
        houden aan wat ze werkelijk kunnen beloven:
        practice what you preach, walk the talk.

    F wanneer de merkbelofte niet kan worden
        waargemaakt, zal òf de organisatie zich moeten
        aanpassen, òf zal de merkbelofte moeten
        worden bijgesteld.
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Merkanalyse:
de organisatie

M Ashridge Mission model:
    F duidelijk is geworden dat de missie van de
        organisatie sterk verband houdt met de
        merkbelofte.
        Voor het in kaart brengen van deze missie
        bestaat een model, het Ashridge Mission model.

    F In dit model staat een groter, fundamenteel doel
        (bestaansreden) centraal, welk ervoor zou
        moeten zorgen dat medewerkers zich prettiger
        en gemotiveerder voelen.  In feite het ‘ waarom’
        uit het Gouden Cirkel model.
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Merkanalyse:
de organisatie

M Ashridge Mission model:
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Merkanalyse:
de organisatie

M Invloed van externe partijen:
    F de invloed van externe partijen -zoals afnemers-
        op de beslissingen van een organisatie is niet
        per se een bedreiging, maar vormt juist vaak een
        kans.  

    F 3 typerende vormen van invloed:
        G de organisatie bestaat dankzij de input van
            externe partijen, bv. Facebook en Wikipedia;

>>
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Merkanalyse:
de organisatie

M Invloed van externe partijen:
    F 3 typerende vormen van invloed, vervolg:
        G aan de hand van input van externe partijen
            wordt incidenteel geïnnoveerd, bv. YouTube-
            input t.b.v. Lego;

        G aan de hand van input van externe partijen
            wordt structureel geïnnoveerd, bv. Apple, via
            innovatie- en feedbackplatforms.
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Merkanalyse:
het verdienmodel

M Verdienmodel en soort organisatie:
    F in het organization branding model speelt het
        verdienmodel een belangrijke rol, zowel voor:

        G organisaties met bedrijfseconomische doel-
            stellingen (winst, commerciële groei), 
            als voor:

        G organisaties met niet-economische doelstel-
            lingen (w.o. stichtingen en verenigingen).
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Merkanalyse:
het verdienmodel

M Verdienmodel en soort organisatie :
     F Of het nu gaat om het geld verdienen door
         verkoop of geld verkrijgen via bv. subsidies, het
         blijft van belang dat het merk dit verdienmodel
         versterkt.  
         Soms kan het voorkomen dat producten en
         diensten worden ontwikkeld die uiteindelijk
         leiden tot merkbeloftes die niet waargemaakt
         kunnen worden.  Vaak gaat het hier om
         producten en diensten die per saldo tot
         verliezen leiden.  In zulke gevallen zullen de
         keuzes moeten worden herzien .


