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naar je DNA;  

waar sta  

jij voor als 

 bedrijf?
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Het DNA is de basis van uw bedrijf

Om te bepalen hoe jouw bedrijf of instelling wil communiceren met de doelgroep(en), is het belang-
rijk te weten wat het DNA van je bedrijf is. Je moet dus gaan zoeken naar de kernwaarden van je 
dienst of product. Het in kaart brengen van de identiteit kan op verschillende manieren gebeuren. 
Door op zoek te gaan naar de echte kernwaarden, leg je de basis voor het gewenste imago. 

Betere focus
Ondernemingen presteren financieel fors beter als ze hun identiteit als uitgangspunt gebruiken voor 
 bedrijfsbeslissingen. Bij succesvolle bedrijven blijkt hun gekozen bedrijfsDNA het vertrekpunt te zijn 
voor alles wat ze doen. Het bepaalt hoe ze hun bedrijf inrichten, hoe ze hun verhaal vertellen, wie ze 
aannemen en welke partners ze kiezen. Een scherp beeld van je gewenste bedrijfsDNA werkt als een 
kompas voor alle verder te nemen beslissingen.

Hoe kom je tot de kern?
Uit jarenlang onderzoek en ervaring bij bedrijven die jaar in jaar uit de beste prestaties leverden, 
blijkt dat de meest succesvolle bedrijven zich continue de volgende drie vragen stellen en er perfect 
 antwoord op kunnen geven:

   waar hebben we een diepe passie voor?

   waar kunnen we het beste in ons vakgebied in zijn?

   waar kunnen we ons geld goed verdienen?

Het zijn richtinggevende vragen die je dwingen om te focussen op de essentie. Het wordt tijd om 
 keuzes te maken. Kortere lijnen, weg met de ballast en de fratsen, maar... met behoud van het 
 bedrijfsDNA: vergeet nooit waar je bedrijf/merk voor staat.

Een scherp beeld van je gewenste 

bedrijfsDNA werkt als een kompas voor  

alle verder te  nemen beslissingen.

“
”
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Ken je identiteit
Alle beslissingen en lijnen zouden via de bedrijfseigen DNA-meetlat moeten lopen. Als de koers 
duidelijk is weet iedereen waar je naar toe gaat. Maak de juiste keuzes en koester wat je uniek maakt. 
Bewaak het maar en kom er ook vooral mee naar  buiten! Het bedrijfsDNA is iets om trots op te zijn.

Wat bedoelen we met bedrijfsDNA?

Het zijn de unieke kenmerken van een bedrijf. Datgene dat feitelijk je bestaansrecht geeft en 
 belangrijker nog... toekomstperspectief.

BedrijfsDNA zit ‘m voor een groot deel in de mensen, in de gezamenlijk opgebouwde cultuur.  
De ziel van het bedrijf is bijna niet tastbaar en moeilijk te beschrijven. Andere, meer tastbare DNA- 
elementen (de structuur) zijn de bedrijfsmiddelen, de panden, de patenten en verder alles wat vorm 
heeft; tot aan de kleding van de medewerkers toe. 

Alleen organisaties waar het management en de medewerkers van hoog tot laag en over de hele 
breedte, met elkaar in verbinding staan, hebben de kracht om te overleven; en samen het avontuur 
dat ondernemen heet, aan te gaan.

Maar het DNA is ook kwetsbaar. Je kunt het vergelijken met ‘vertrouwen’. Neem je keer op keer 
 verkeerde beslissingen, dan verandert je bedrijfsDNA in negatieve zin. Kijk dus goed naar je 
 bedrijfsDNA-meetlat bij belangrijke beslissingen.

Besef dat een unieke bedrijfsidentiteit 

met kostbaar DNA de reden is waarom klanten 

bij je komen, waarom mensen bij je werken en

 investeerders in je geloven!

“

”
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Wat wil je echt betekenen voor je klant 
en hoe positioneer je jouw bedrijf?

Het werken met archetypes (merkpersoonlijkheden) is een methode waarbij een archetype een  
wezenlijke rol speelt in het bepalen van het DNA en de te kiezen positionering. Het is veel meer  
dan een setje kernwaarden bepalen en daarmee een algemene mission statement formuleren. 
Want dan zeg je nog niets! En hoe onderscheid je je dan van je concurrenten?

Met het archetype model geef je antwoord op de vraag: wat wil je echt betekenen voor je klant.  
Dit leidt tot inspirerende en betekenisvolle positioneringen.

Archetypes zijn een dankbare springplank en zijn een enorme inspiratiebron voor marketing en 
 communicatie. Waarom? Omdat de archetypes universeel zijn en mensen de profielen van de 
 archetypes herkennen en zich daar graag mee identificeren. Hiermee geef je je bedrijf of organisatie 
dus echt karakter en persoonlijkheid. En dus praat je en gedraag je je niet meer als een afstandelijke 
 organisatie, maar vertoon je kenmerken van een persoon.

Werken met archetypes is een methode  

om te bepalen wie je als organisatie bent  

en waar je met je organisatie naar toe wilt.

“
”
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Archetypen model

CK_16-11_archetypen kleurmodel.indd   1 23-03-16   11:11

Denk jij te weten welk archetype past bij jouw organisatie?  
Neem contact op met communicatiekrachten voor een inspirerende sessie!
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Case: IKEA

Archetypisch gezien is Ikea een ‘everyman’: toegankelijk, sympathiek en down to earth. (zie blz. 5)

   een sterk merk gidst ook de eigen organisatie

    een archetype is een geschikte basis voor een consistent en  
consequent merkbeeld

   IKEA richt zich op zijn archetype in communicatie en gedrag

   een archetype kan evolueren en toch herkenbaar blijven

Ikea is een prachtig voorbeeld van een merkgeoriënteerde organisatie. De ambitie van dit merk is 
helder: het dagelijkse leven van mensen leuker maken met fraai vormgegeven woonartikelen tegen 
prijzen die bijna iedereen zich kan veroorloven. Kortom: Ikea = betaalbaar design. 

IKEA’s oprichter stelde dat “design waardeloos is als slechts een beperkt aantal mensen er toegang 
toe heeft”. Archetypisch gezien is de merkidentiteit van Ikea te duiden als everyman, de  onopvallende 
alleman. Dit archetype staat onder meer bekend om zijn nuchtere houding en zijn ‘je kunt op me 
rekenen’- mentaliteit. Het is de ‘goede buurman’ bij wie je altijd aan kunt kloppen voor hulp. Het merk 
wil er namelijk voor mensen zijn die binnen hun mogelijkheden op zoek zijn naar leuke en betaalbare 
woonartikelen. Daar kunnen ook functionele overwegingen in meespelen. Voor families met  kinderen 
– de primaire doelgroep van Ikea – is het bijvoorbeeld onpraktisch om ‘high-end design’ in huis te 
hebben. Ikea heeft haarscherp in de gaten dat mensen fraai vormgegeven woonartikelen zoeken 
die tevens praktisch zijn. Het is vanuit dit gedachtegoed dat het merk zich verbonden voelt met de 
 doelgroep en eveneens op nuchtere en gelijkwaardige wijze de consument tegemoet treedt. 
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Ook het gedrag van Ikea vindt zijn oorsprong in het everyman-archetype. 

Enkele voorbeelden
•  De inbussleutel is een krachtig icoon, dat symbool staat voor het toegankelijk maken van design.  

Wat je bij Ikea koopt, is met de inbussleutel snel in elkaar gezet. En mocht het niet lukken, dan kun 
je altijd de hulp van Ikea inroepen. 

•  De nuchtere en behulpzame houding komt ook tot uitdrukking in het befaamde gratis trio 
 blocnote, potloodje en meetlint. Evenals de eenvoudige en betaalbare maaltijden die je in het 
restaurant kunt krijgen. Het zijn eenvoudige gebaren waarmee Ikea de winkelbeleving leuker 
 probeert te maken en laat zien dat het meedenkt met de klant. 

•  Dat Ikea een echte merkgeoriënteerde organisatie is, komt zonder meer tot uitdrukking in 
de wijze waarop het merk met zijn personeel omgaat. Ook daar ervaar je een  toegankelijke 
en  no- nonsense cultuur waar iedereen als persoon  gewaardeerd wordt. Je ziet doorgaans 
 afbeeldingen van sympathieke medewerkers die plezier  uitstralen. 

Kortom, het gedrag van Ikea is volledig in lijn met de merkidentiteit, wat de boodschap helder en 
eenduidig maakt. 

Het creëren van een sterk merk is geen eenmalige actie maar een ‘ongoing process’. Markten 
zijn  immers voortdurend in beweging en onder invloed van trends en ontwikkelingen  veranderen 
de  wensen en  behoeften van consumenten. Het is aan het merk om mee te bewegen met die 
 veranderingen en op inspirerende wijze de klant voor zich te blijven winnen. De uitdaging is dan ook 
continu met kleine en grote innovaties te komen die aansluiten bij de merkidentiteit. De zogeheten 
merk gedreven innovatie. Bij Ikea is goed te zien dat de strategische kansen vervlochten zijn met het 
merk. Dat laten de volgende voorbeelden zien:

•  Inspelend op het toenemende aantal thuiswerkers introduceerde Ikea een propositie die zich 
 specifiek richt op de klein zakelijke markt. Een nieuwe markt, maar die nog altijd wordt bediend 
vanuit de  originele merk- belofte om het dagelijkse leven leuker te maken. 

•  Ook heeft Ikea een zogeheten familiepas geïntroduceerd. Daarmee krijgen families diverse 
 voordelen, zoals kortingen.

•  Een andere propositie is de zogeheten Stockholm-collectie, waarmee het merk inspeelt op 
 tweeverdieners zonder kinderen. Ook deze collectie is geheel in lijn met de merkbelofte: een fractie 
duurder, maar nog altijd zeer betaalbaar. 

IKEA laat zien dat een archetype zich 

geleidelijk kan ontwikkelen en verbeteren, 

maar toch herkenbaar kan blijven!

“
”
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•  Ook communicatief maakt Ikea behoorlijke slagen. Het merk lanceerde zo’n twee jaar geleden 
in  Nederland de ‘Design your own life’-campagne. Mensen werden uitgedaagd om zelf in hun 
huis aan de slag te gaan en om elkaar de inrichting van hun huis te tonen, via het internet en ook 
fysiek. Het  thema ‘Design your own life’ is een krachtig platform om mensen te stimuleren creatief 
bezig te zijn met de  inrichting van hun huis. En uiteraard moet dit er uiteindelijk toe leiden dat ze 
aan Ikea denken op het  moment dat ze iets nodig hebben. 

Ikea’s merkparadox
De voorbeelden tonen aan dat Ikea een zeer actief merk is. Tegelijkertijd is het sterk herkenbaar 
 gebleven. En dat is de kracht van een vitaal merk. Het is vertrouwd en tegelijkertijd inspirerend omdat 
het met  relevante vernieuwingen komt en aansluiting vindt bij de doelgroep. Archetypisch gezien is 
Ikea ook nog altijd een everyman. Het merk is nog steeds toegankelijk, sympathiek en down to earth. 
Wel is het als everyman veranderd. Was het merk een aantal jaren geleden meer ingetogen, de 
laatste jaren is het uitbundiger in zijn uitingen en gedrag. Archetypisch gezien zou je daaruit kunnen 
concluderen dat een everyman tegenwoordig assertiever is dan vroeger. Ikea is hierdoor in staat om 
zich op inspirerende wijze te manifesteren. Archetypen stellen het merk daarmee in staat om een 
lastige paradox op te lossen,  namelijk vanuit de eigen merkidentiteit op consequente en consistente 
wijze blijven vernieuwen, zodat er een betekenisvolle relatie wordt ontwikkeld met de doelgroep  
(en andere stakeholders).

Wil je meer informatie over de mogelijkheden die wij kunnen bieden voor merkidentiteit of 
direct een afspraak maken?

Bel naar (024) 782 00 00 of mail naar info@communicatiekrachten.nl

communicatiekrachten
kaapstander 23
6541 ex nijmegen
the netherlands

communicatiekrachten.nl


