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O
m die vraag
’hoe dan wel?’
te beantwoor-
den, moet je
weten hoe

beeldvorming werkt in ons
brein. Dat zegt Erik Schop-
pen, neurowetenschapper
aan de Rijksuniversiteit
Groningen en auteur van
Strategisch merkenmanage-
ment. Drie begrippen spe-
len daarbij de hoofdrol:
naast imago, zijn dat identi-
teit en reputatie. Schoppen
legt de samenhang uit:
„Organisaties staan ergens
voor. Dat zie je als het goed
is in hun identiteit of ’pur-
pose’, die door marketing-
communicatie als het ge-
wenste imago de buitenwe-
reld bereikt. Het publiek
neemt vervolgens het be-
drijf op hun eigen manier
waar; de externe beeldvor-
ming. Dit ongecontroleerde
imago valt moeilijker te

sturen, omdat het in ander-
mans hoofd zit.”

Ter illustratie geeft Schop-
pen het voorbeeld van Ikea.
Het bedrijf biedt goede (lees
ook: duurzame) woningin-
richting voor iedereen. Die
identiteit komt terug in
winkels en communicatie,
wat het bedrijf zelf in de
hand heeft. „Maar nieuws
dat het bedrijf amper belas-
ting betaalt, beïnvloedt het
merkbeeld - imago - nega-
tief. Dat hoeft geen geld te
kosten, zolang het bedrijf
niet afwijkt van zijn kernbe-
lofte. Stel dat gekochte spul-
len van slechte kwaliteit
blijken, dan doet dat wat
met je vertrouwen. Zoiets
knaagt aan de goede naam,
de reputatie. Dat zie je wel
terug op de balans. Merkre-
putatie kun je behoorlijk
goed meten, imago is veel
ongrijpbaarder.”

Een ander voorbeeld is het

niet zo positieve imago van
Shell in deze duurzame
tijden. Toch tanken mensen
er omdat het een betrouw-
baar bedrijf is. En het bedrijf
Volkswagen liep grote ima-
goschade op door het diesel-
drama, terwijl mensen het
automerk blijven kopen.
„Een reputatie moet je ver-
dienen door je te bewijzen”,
benadrukt Schoppen. „Dat
kost tijd. Aan een imago kun
je werken, maar dan moet je
niet maandag beginnen en
vrijdag alweer stoppen.” En
wat je doet moet passen bij
wie je bent. De CO2-com-
pensatie waarmee Shell zijn
groene imago wil verbete-
ren, kan afbreuk doen aan de
reputatie als het bedrijf geen
volledig duurzame ’purpose’
heeft.”

Opfrissen
Bedrijven die hun imago
willen veranderen of opfris-
sen, passen vaak hun logo,
kleur of slogan aan. „Zo’n
verandering zie je bijvoor-
beeld met de komst van een
nieuwe marketingdirecteur”,
zegt Michiel Maandag, inter-
nationaal merkadviseur en
docent bij het Nederlands
instituut voor brand mana-
gement (NIBAA Institute).
„Maar als je je product of

dienst niet verandert”, zegt
hij stellig, „is dat als lippen-
stift op een varken. Dat werkt
niet.”

Soms kán een bedrijf zijn
imago niet veranderen. „Hei-
neken ís bier”, legt Maandag
uit. Die perceptie is heel sterk.
Dat beeld zit vast in ieders
hoofd. „De bedrijfsnaam staat
voor een productcategorie.
Wie cola wil, komt niet bij
Heineken uit. Een consument
koopt een merk, geen bedrijf.
Als je toch cola wilt verkopen,
dan kun je er beter een merk
naast zetten. Dat lukt niet
met een imagoverandering.”
Hij noemt als voorbeelden
Unilever, een bedrijf met veel
verschillende merken, en Van
Lanschot private banking.
„Evi van Lanschot mikt op
een nieuwe doelgroep zonder
de bestaande af te stoten.”

Het wordt voor een bedrijf
ook moeilijk als de branche
een slecht imago heeft,
zoals bijvoorbeeld de che-
mische industrie of de ban-
kensector. „Dan doen be-
drijven er goed aan samen
op te trekken”, is Maandags
advies. „Een imago hon-
derdtachtig graden veran-
deren lukt niet, maar door
positieve berichtgeving in
de media is de perceptie wel
bij te sturen. Mits je dat als
bedrijf kunt doortrekken en
vasthouden in je organisa-
tie, cultuur en mensen. Een
imago veranderen lukt
alleen als dat letterlijk
merkbaar is.”

Raken
„Met een merk bind je
mensen”, zegt strateeg
Eugenie van der Poll van
Matters Most. „Dat gaat
verder dan functioneel een
goede dienst of product
leveren. Een goed merk
raakt mensen, verbroedert
en creëert loyaliteit.” Na-
tuurlijk vertaalt zich dat in
een betere omzet of prijs.
„Maar voor alleen groei en
geld is een bedrijf beter af
bij een marketing- of con-
versiebureau”, positioneert
ze het merkbouwbureau
meteen. „Onze klanten zijn

organisaties die betekenisvol
willen en kunnen zijn.”

En daarvoor moet een
bedrijf eerst terug naar de
kern, zoals ook Schoppen en
Maandag dat als startpunt
en voorwaarde zien. Van der
Poll verwoordt het zo: „Wat
is de essentie van jouw be-
drijf? Hoe maken je produc-
ten of diensten de wereld
een stukje beter?” De crux is
keuzes maken uit die vaak
lange lijst met eigenschap-
pen en waarden. „Dat ene
wat er uitspringt en het
allerbelangrijkste is, dat
maak je visueel en commu-
niceer je naar buiten.”

Als dat niet van binnenuit
komt en niet authentiek is,
voorspelt Van de Poll, dan
zien mensen het als een
trucje. Dat beïnvloedt dus de
perceptie die mensen van
het bedrijf hebben en kan
imagoschade betekenen.
Haar advies is dan ook goed
te bedenken waarmee je als
bedrijf mee naar buiten
treedt, omdat je dat vervol-
gens wel in alles moet kun-
nen waarmaken. „Wat men-
sen over je bedrijf zeggen en
denken, kun je sturen door
te doen wat je zegt en be-
looft.”

Onder invloed van trends
of concurrentie kan lang-

zaam de doelgroep in plaats
van je eigen organisatie het
vertrekpunt worden. Dat
vertroebelt het imago. Ze
noemt als voorbeeld de
marktentree van Deliveroo
met een imago van goed
eten dat snel gebracht
wordt. Het bedrijf richtte
zich zó op het product en de
klant, dat ze hun organisatie
vergaten. In de media en
politiek gonsden vervolgens
de verhalen over de slechte
behandeling van hun bezor-
gers.

„In die zin is ons vak bijna
psychologie”, lacht ze. „Een
bedrijf dat niet lekker in z’n
vel zit, maakt vaker verkeer-
de keuzes, waar anderen
vervolgens op reageren. Zo
ontstaan verhalen. Tegen je
vrienden zou je zeggen: blijf
bij jezelf. Bij een bedrijf

moet het eigen verhaal een
tweede natuur zijn. Dan kán
iedereen het vertellen en
ernaar handelen. En je
spreekt aan wie bij je past.
Maar, dat werkt alleen als je
dat verhaal he-le-maal door-
voert en niet van die kern
afwijkt.”

De Efteling
Ze noemt als voorbeeld de
essentie van De Efteling:
„Iedereen betoveren. Dat is
de rode draad die overal
wordt doorgevoerd. Als een
ijsje van een kind op de
grond valt, dan biedt een
medewerker dus een nieuwe
aan. Geen pad in het park is
recht, zodat elke hoek om
een verrassing is.” Van der
Poll is net aan de slag met
een projectontwikkelaar in
zelfbouw. „Ze willen zelf-
bouwen toegankelijk maken
voor iedereen. Dat mag waar
zijn, maar het inspireert
niemand. Wat raakt wel, wat
spreekt tot de verbeelding?
Mensen met een zelfge-
bouwd huis wijzen op elk
schroef en hoek die ze zo
bedacht hebben. In essentie
maakt deze projectontwik-
kelaar mensen trots. Daarop
kun je een merk bouwen.”

Miriam Vijge

Imago is perceptie en gaat over hoe ie-
mand iets of een ander waarneemt. Dat
speelt zich af in andermans hoofd. Hoe
verander je dan het imago van een be-
drijf? Niet door lippenstift op een var-
ken te smeren.

’Als bedrijf
moet je doen
wat je belooft’

’Goed merk
creëert
loyaliteit’
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’Een imago honderdtachtig graden veranderen
lukt niet, maar de perceptie is wel bij te sturen’

Erik Schoppen: ,,Beeldvorming werkt in ons brein”. FOTO ROELOF BOS Michiel Maandag: ,,Lippenstift op een varken”. EIGEN FOTO
Vraag: In ons bedrijf geldt een
algeheel rookverbod. Zowel in
de bedrijfsgebouwen als op
het bedrijfsterrein mag niet
worden gerookt. Ook in de
bedrijfsauto’s en in de vracht-
wagens is het niet toegestaan
om te roken.
Nu gaan steeds meer mede-
werkers aan de e-sigaret. Zij
zijn van mening dat deze
manier van roken mag, omdat
het niet onder de tabakswet
valt. Maar met al die rare
verhalen over e-sigaretten
vind ik dat eigenlijk maar
niets. Moet ik ze toch toe-
staan?

Antwoord: Nee, dat hoeft u
niet. Het wettelijke rookver-
bod is inderdaad alleen van
toepassing op het roken van
tabaksproducten. Er is wel
een wetswijziging in de maak
waarmee ook nieuwe tabaks-
producten die niet gerookt
worden en dampwaren zon-
der tabak, zoals de e-sigaret,

onder het rookverbod vallen.
Maar u hoeft daar niet op te
wachten. Een werkgever móét
een rookverbod hanteren als
het gaat om tabaksproducten
die (nu) onder de tabakswet
vallen, maar hij mág het rook-
en tabaksverbod uitbreiden
als hij dat wil. De werkgever
bepaalt de rookregels binnen
zijn bedrijf en op zijn be-
drijfsterrein. Als hij roken van
e-sigaretten met en zonder
nicotine wil verbieden, dan
staat hem dat vrij. Hij zal het
uitgebreide verbod wel luid
en duidelijk moeten commu-
niceren.

Edith van Schie is arbeidsrecht-
jurist bij XpertHR

E-sigaret
verbieden?

◆Vraag & Antwoord
door Edith van Schie
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Welke volwassene heeft nog nooit voor een baan
gesolliciteerd? Ongetwijfeld bewaren veel lezers
mooie of minder leuke herinneringen aan het zoe-
ken van vacatures, aan het schrijven van sollicitatie-
brieven en aan Het Sollicitatiegeprek.

Ging dat soepel of kunt u er ’s nachts met bon-
zend hart nog van wakker schrikken? Heeft u spe-
ciale herinneringen aan een sollicitatiegesprek of
heeft u een gouden tip voor andere lezers? Heeft u
een assessment of een andere beroepstest moeten
doen en hoe ging dat? Of bent u zelf door een head-
hunter benaderd en hoe liep dat dan af?

Voor enkele sollicitatieverhalen zijn we op zoek
naar lezers die hun sollicitatie-ervaring met alle
plezier willen delen. Mail naar bijlageredactie@hol-
landmediacombinatie.nl of schrijf naar NHD Plus
Werken, Postbus 2603, 1000 CP Amsterdam.

Gesolliciteerd? Vertel!


