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Welkom in jullie persoonlijke roadmap!

In deze roadmap leggen we je uit welke stappen we doorlopen als we van jouw merk een 

maatschappelijk betrokken merk maken.

We starten in fase 1 met het in kaart brengen van de omgeving. Deze onderzoeksfase is 

belangrijk, omdat we hiermee inzicht krijgen in jullie bedrijf en de markt(en) waarin jullie 

opereren. Hierin wordt de basis gelegd van de verdere samenwerking.

In fase 2 schenken we aandacht aan maatschappelijke issues die op jullie bedrijf van 

toepassing zijn en waar jullie een standpunt op in kunnen nemen (kans). Met de verzamelde 

inzichten uit fase 1 gaan we op zoek naar ‘sweet spots’ en we formuleren met elkaar een 

‘purpose punchline’.

In fase 3 bepalen we de merkpositionering voor jullie bedrijf. Hierin krijgt de 

maatschappelijke betekenis ook een plek. We bepalen of de geformuleerde maatschappelijke 

betekenis een strategische pijler wordt of als aparte positionering moet worden opgenomen.

Wanneer we in fase 4 zijn aangekomen kunnen we beginnen met het verwerken van de 

aangescherpte positionering in de communicatie van je merk.

Heb je tijdens het lezen van deze roadmap vragen? Schroom dan niet om ons te bellen, 

appen of mailen! 

Michael Woensdregt Bo van der Voort

michael@teamschwung.nl bo@teamschwung.nl

+31 6 46 63 45 34 +31 6 37 39 61 78

Disclaimer: de genoemde prijzen in dit document zijn richtprijzen op basis van eerdere ervaringen, 

wanneer we voor jullie bedrijf aan de slag mogen zullen we een prijsvoorstel op maat maken. De 

genoemde prijzen en looptijden zijn dus onder voorbehoud.

Welkom in jullie persoonlijke roadmap!
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Met behulp van het Open Brandscape Model (zie bijlage 1) bekijken we de drie dimensies 

van jullie organisatie; merk, mens en maatschappij. We brengen onder andere in kaart: 

merkwaarden, missie, historie en de bedrijfscultuur. We gaan ook in op mvo-thema’s of 

het al bestaande duurzaamheidsbeleid. De positionering van jullie bedrijf en submerken 

moet resoneren bij stakeholders, medewerkers en klanten, daarom verzamelen we ook hier 

inzichten.

Merk Mens Maatschappij

Missie en visie Bedrijfscultuur Duurzaamheidsbeleid

Kernwaarden HR-beleid MVO-beleid

Historie Klantonderzoek Sector trends

Why

 

Hoe achterhalen we deze informatie?

We organiseren een groepsinterview met het MT, stellen een werknemersenquête op, bellen 

een aantal klanten op, gaan 1-op-1 gesprekken aan en we lopen 1 dag mee bij verschillende 

divisies van jullie bedrijf. 

Wat leveren we op?

Na het verzamelen van alle informatie maken we een samenvattende schets op 1 A4. Zo 

selecteren we de belangrijkst informatie uit de onderzoeksfase en kunnen we in het vervolg 

van het traject in één oogopslag zien waar de inzichten vandaan komen. We bundelen onze 

inzichten in een korte en krachtige presentatie en presenteren hierin ook de samenvattende 

schets.	Deze	presentatie	is	tevens	de	kick-off	voor	het	verdere	traject.

Looptijd fase 1: 1 maand

Kosten fase 1: €4.335

Fase 1 - Het umfeld in kaart brengen



In deze fase schenken we aandacht aan maatschappelijke issues die op jullie bedrijf van 

toepassing zijn en waar jullie een standpunt op in kunnen nemen. Met de verzamelde 

inzichten gaan we op zoek naar de sweet spots. Er zitten altijd verhaallijnen tussen de drie 

dimensies merk, mens en maatschappij. We organiseren een sessie in een inspirerende 

ruimte of locatie, buiten de muren van de eigen organisatie. Dit is een creatief proces om 

verbindingen te leggen, we gebruiken dus geen powerpoints, maar een walk & talk-vorm, 

waarbij iedereen aan mee kan doen.

Hoe ziet deze sessie eruit?

De walk & talk sessie duurt één dagdeel en bestaat uit de volgende 4 korte fases.

De ‘walk & talk’

In deze fase laten we ons inspireren door de natuur en frisse lucht. We gaan tijdens een korte 

wandeling van 1 uur met elkaar in gesprek over de maatschappelijke issues die van invloed 

zijn op jullie bedrijf. De verzamelde inzichten uit de onderzoeksfase vormen hier de basis 

voor. Tijdens de ‘walk & talk’ bespreken we mogelijke richtingen waarmee jullie een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan de bestaande issue(s).

Break-out rooms

De richtingen die tijdens de walk & talk zijn besproken, worden in twee kleinere teams 

uitgewerkt. We kijken naar de mogelijke richtingen als nieuwe proposities en bepalen aan de 

hand van de 4 slimme strategieën van de betekenismix (zie bijlage 2), hoe die binnen jullie 

bedrijf zouden passen.

Lunch presentatie

De uitkomsten worden plenair gepresenteerd tijdens een gezonde lunch. De lunch is hét 

moment om de uitgewerkte maatschappelijke proposities luchtig te bespreken en er kritische 

vragen bij te stellen.

Bestemming bepalen

Na de lunch is het ‘t doel om een uitdagende en ambitieuze maatschappelijke propositie 

te formuleren dat inspireert en om creatieve oplossingen vraagt. We vatten die 

maatschappelijke propositie samen in de ‘Purpose Punchline’. Dit is één samenvattende zin 

waarin we het issue én het ingenomen standpunt benoemen.

Gezamenlijke ‘walk & talk’ - 1 uur

Break-out rooms twee teams - 1 uur

Gezamenlijke gezonde lunch - 0,5 uur

Gezamenlijk bestemming bepalen - 1 uur

Wat leveren we op?

Na deze fase formuleren we een korte samenvatting van de sessie. Hierin benoemen we de 

de genoemde richtingen en de uiteindelijk gekozen maatschappelijke propositie d.m.v de 

gezamenlijk geformuleerde purpose punchline.

Looptijd fase 2: 2 weken

Kosten fase 2: €1.395  (excl. locatiekosten)

Fase 2 - Purpose Punchline



Fase 3 - Uitwerken Brand Story in het Manifest

Als we tot een krachtige maatschappelijke betekenis voor jullie merk zijn gekomen gaan 

we het een plek geven in de merkpositionering. We werken de Purpose Punchline uit in 

een Manifest, daarmee zorgen we voor stevige inbedding en borgen we continue invulling. 

We bepalen of de maatschappelijke betekenis samenvalt met de why van jullie merk, een 

strategische pijler is (zoals een merkwaarde) óf dat zij als aparte positionering wordt 

opgenomen.

Hoe bepalen we de Brand Story?

100 jaar geleden introduceerde de Zwitserse psychiater en arts Carl Gustav Jung de 12 

‘merkarchetypen’. Hij creëerde deze ‘persoonlijkheden’ waar men zich aan kon relateren en 

die werden vervolgens door merken geadopteerd als de basis van hun merk. Denk maar 

eens aan Bever en Jeep, dat zijn echte ‘avonturiers’. Of aan Rolex en Mercedes, wat echte 

‘heersers’ zijn. In alles wat zij doen en zeggen zie je hun ‘persoonlijkheid’ terug.

We organiseren een archetypen-sessie. In deze sessie bepalen we de merkpersoonlijkheid 

van jullie submerk. We beschrijven het merk aan de hand van o.a tone of voice, motto, 

valkuilen, talenten en strategie.

Wat nemen we op in het Manifest?

Het manifest is de ziel en bezieling van jullie bedrijf. Het geeft houvast aan iedereen binnen 

de organisatie. Het is de beschrijving van de organisatie waar iedereen trots op kan zijn. Het 

Manifest werkt verbindend en is een duidelijke beschrijving van jullie positionering waarmee 

het een kompas voor jullie bedrijf wordt.

We beschrijven hierin de drie dimensies van jullie merk. Binnen het domein ‘Merk’ beschrijven 

we de missie & visie, kernwaarden, archetype en why. Binnen het domein ‘Mens’ beschrijven 

we de bedrijfscultuur en klantrelaties en binnen het domein ‘Maatschappij’ beschrijven we de 

gekozen maatschappelijke betekenis en hoe jullie omgaan met natuur en milieu.

Wat staat er niet in het Manifest?

Het Manifest is géén verzameling protocollen, beleidstaal, clichés en marketingdoelstellingen. 

Het is wél een document wat als intern kompas gebruikt kan worden, maar ook extern 

gedeeld kan worden zonder bedrijfsgeheimen bloot te leggen.

Wat leveren we op?

Een digitale versie van het manifest met bovengenoemde inhoud, inclusief één revisieronde. 

Uiteraard in jullie huisstijl ontworpen. Naar wens kunnen we het Manifest ook laten afdrukken, 

zodat het uitgedeeld kan worden aan stakeholders.

Looptijd fase 3: 7 weken (incl. revisieronde

Kosten fase 3: €2.890  (excl. eventuele drukkosten)



Fase 4 - Creatie

Nadat alle neuzen dezelfde kant opstaan en de maatschappelijke betekenis zijn plek in de 

organisatie heeft gevonden, kunnen we beginnen met het verwerken van de aangescherpte 

positionering in de communicatie van je merk. Communiceren over de maatschappelijke 

betekenis van je merk biedt kansen, maar ook uitdagingen. Als er te intensief of op een 

verkeerde manier over gecommuniceerd wordt kan het je in de kont bijten. 

Schwung gaat je helpen met het opzetten van een communicatieplan waarmee we ervoor 

zorgen dat jouw (potentiële) klanten je sympathiek gaan vinden en uiteindelijk je product 

of dienst gaan afnemen. Of we gaan ze inspireren om bewuster, gezonder of duurzamer te 

leven en zo bij te dragen aan een betere wereld.

Van jouw merk een sterk merk maken? Let’s talk.

Michael Woensdregt Bo van der Voort

michael@teamschwung.nl bo@teamschwung.nl

+31 6 46 63 45 34 +31 6 37 39 61 78

Waar we je ook bij kunnen helpen! 

Videomarketing  Front-end  

Fotografie	 	 Back-end	

Podcast  Events 

Archetypen  Copywriting 

Website ontwikkeling Concepten

Campagnes  Huisstijlen



Bijlage 1 - Open Brandscape Model

Hiermee onderzoeken we de drie belangrijke dimensies van 

jullie bedrijf; merk, mens en maatschappij.



Bijlage 2 - Betekenismix

4 Slimme strategieën van de betekenismix [walk & talk sessie]

In plaats van de marketingmix (4 P’s), gebruiken wij de betekenismix om tot nieuwe 

initiatieven te komen waarmee jouw ambitieuze maatschappelijke doelen behaalt 

gaan worden. We onderscheiden vier mogelijke strategieën, die beschrijven hoe de 

maatschappelijke betekenis verankerd kan worden in jouw organisatie. Er kunnen meerdere 

strategieën gekozen worden, maar er is er altijd één dominant.

Leading by example

Gericht op inbedding in de interne bedrijfsprocessen en de supply chain (bv. Tony 

Chocolonely maakt de cacao industrie 100% slaafvrij).

Duurzame helden

Gericht op ontwikkelen en promoten van nieuwe duurzame producten of diensten (bv. 

Timberland met het duurzame submerk Earthkeepers).

Engagement

Gericht op het tonen van maatschappelijke betrokkenheid (community involvement) (bv. 

A.S.R wat Diergaarde Blijdorp op het shirt van Feyenoord plaatste).

Empowerment

Gericht op het stimuleren van klanten om duurzaam te leven of te ondernemen (bv. 

Patagonia stimuleert om niet met Black Friday mee te doen).


