De zin en onzin van
merkarchetypen

In een tijdperk waarin iedere marketeer
praat over purpose en authenticiteit, gaan
steeds meer merken op zoek naar hun échte
verhaal. Daarmee hopen ze de sympathie
te winnen van de steeds kritischere consument. Maar hoe vind en ontwikkel je dit verhaal? Het gebruik van merkarchetypen kan
hier enorm bij helpen, maar dan moet het
wel juist worden toegepast.
Steeds vaker kom ik het gebruik van merkarchetypen tegen. Hierbij zie ik nog veel fout
gaan, wat zonde is, omdat het een krachtig
hulpmiddel is als het goed wordt gebruikt.

Geschreven door
Jasper Ordelman

In dit artikel leg ik uit hoe je merkarchetypen kunt gebruiken, wanneer het
waardevol is en wanneer juist niet. Ik
heb hiervoor een aantal vakgenoten
gesproken met veel ervaring en kennis over dit onderwerp. Aan de hand
van gesprekken met Moniek Tersmette
(Innate Motion), Mary Hoogerbrugge
(De Positioneerders), Andy Mosmans
(ARA), Marc Oosterhout (N=5), Marc
van Eck (Business Openers) en Jurgen
Bernardy (Ahold) ga ik dieper in op dit
fenomeen en de zin en onzin ervan bij
het bouwen van sterke merken.

Een korte introductie
Het idee van archetypen komt van de beroemde
Zwitserse psycholoog Carl Jung (1875-1961). Hij ging
uit van het idee dat ieder mens onbewuste drijfveren heeft. De inhoud van deze universele menselijke
motieven beschreef hij aan de hand van archetypen.
Hij legde deze langs twee persoonlijkheidsassen (introvert versus extravert, individueel versus sociaal).
Hoewel het aantal archetypen oneindig is, wist Jung
al deze karakters met behulp van deze assen terug
te brengen tot 12 universele en herkenbare archetypen.
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Kortom: archetypen zijn beschrijvingen van menselijke motivaties die in iedereen zitten. Censydiam was
begin deze eeuw het eerste marktonderzoeksbureau
dat dit drijfverenmodel verder uitwerkte en gebruikte in doelgroeponderzoek. Zo wordt het vooral gebruikt om behoeften van consumenten te verklaren.
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Het gebruik van merkarchetypen om merken te beschrijven was een logische volgende
stap. Tegenwoordig zijn de meeste communicatiebureaus wel bekend met merkarchetypen. Er is inmiddels veel geschreven over dit onderwerp en online kom je in de regel 12
verschillende merkarchetypen tegen, hoewel we zien dat iedereen hier zijn eigen draai
aan geeft. Voor de duidelijkheid maak ik in het vervolg van dit artikel gebruik van de beschreven archetypen in het meest gehanteerde merkarchetypenmodel.
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Het merkarchetypenmodel
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Merkmodellen slechts hulpmiddel
Merkarchetypen gaan dus over drijfveren en waarden.
Een merkarchetype beschrijft de motivatie en innerlijke kracht van een merk of organisatie. Hoe kunnen
we dit nu goed inzetten bij een merkpositioneringstraject? Er worden veel verschillende merkmodellen
gebruikt bij merkpositioneringstrajecten. Modellen
maken dingen overzichtelijker en geven handvatten.
De valkuil is echter dat het model leidend wordt en
niet ondersteunend. Het wordt een invuloefening,
zonder echt te kijken naar welke strategische keuzes
er hiermee moeten worden gemaakt. Dit geldt ook
voor merkarchetypen.

The Hero
Core desire
prove one’s worth through courageous and difficult action
Goal
exert mastery in a way that improves
the world
Fear
weakness, vulnerability, ‘wimping out’
Strategy
become as strong, competent
powerful as you are cable of being
Gift
competence and courage

Uiteindelijk gaat het bij een merkpositionering om
een goed begrip van de materie: hoe ziet de markt
eruit? Welke ontwikkelingen in de maatschappij
zien we? Wat drijft je publiek? En waarin schuilt
jouw kracht en motivatie? Modellen helpen om de
antwoorden op deze vragen op een overzichtelijke
manier in kaart te brengen. Maar het vinden van de
juiste antwoorden doe je zelf. Zo helpt het merkarchetypemodel om de gevonden motivaties van het
merk scherper te benoemen. Dit alles met als doel
om tot een helder en kloppend merkverhaal te komen, waarin de missie, de merkbelofte en de merkpersoonlijkheid terugkomen.

Trap
arrogance, developing the need for
there to always be an enemy

Beschrijving van Hero archetype

Focus op organisatiecultuur
Bij een goede merkpositionering wordt de interne wereld (organisatiecultuur) en de externe wereld (markt) samengebracht. Kijkend naar de Golden Circle van Simon Sinek, dan
zegt het merkarchetype vooral iets over de ‘How’ en over de merkpersoonlijkheid. Dit gaat
over het ware karakter van het merk of de organisatie achter het merk. Dit is vooral waardevol bij het beschrijven en verankeren van de cultuur van een organisatie. Het zorgt voor
een gemeenschappelijke taal en iedereen intern begrijpt direct hoe de organisatie in elkaar
steekt. Hier ligt dus een focus op het interne stuk van een positionering.

“

Het helpt bij het ontwikkelen
van een herkenbare taal
Mary Hoogerbrugge
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Maar wat betekent het merkarchetype voor het
externe stuk, je positie in de markt? Hoe helpt
het bij het uitdragen van je merkbelofte? Wat
zien gebruikers terug van het merkarchetype?
Hier zijn de meningen over verdeeld. Volgens
velen beperkt de rol van een merkarchetype
zich hier tot de communicatie van een merk;
het helpt bij het ontwikkelen van een herkenbare tone-of-voice. Zo is de toon van een Expert
bijvoorbeeld heel anders dan van een Jester.
Hoewel een merkarchetype geen richting geeft
aan het ontwikkelen van nieuwe producten of
diensten, zijn sommigen van mening dat alles
begint bij het merkarchetype, ook wel oerkarakter genoemd. Volgens hen schuilt hierin niet
alleen de merkpersoonlijkheid, maar ook de
merkbelofte of zelfs de missie.
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Door de focus op cultuur zien we een sterker gebruik van merkarchetypen bij organisatiemerken, zoals bijvoorbeeld dienstverleners. Bij productmerken komen we niet in contact
met de organisatie achter het merk, wat ervoor zorgt dat de waarden van de organisatie
niet zichtbaar zijn. Wel zien we een ontwikkeling hierin; steeds meer fmcg-merken willen
duidelijk maken waar ze voor staan, met als gevolg volledige merkverhalen op de verpakking. Tony’s Chocolonely is een voorbeeld van een succesvol merk dat met een duidelijke
missie in het schap ligt. Veel merken proberen dit principe te kopiëren, maar als de persoonlijkheid niet sterk in de organisatie verankerd is, is het de vraag of het gaat werken.

“

Veel organisaties worstelen met de
implementatie van zo’n merkarchetype
Marc Oosterhout

”

Meer dan merkwaarden
Terug naar de ‘How’, want daar kan het merkarchetype enorm van
betekenis zijn. Ik geloof dat de ‘How’ steeds belangrijker wordt voor
merken, omdat op productniveau alles kopieerbaar is en naar elkaar
toe beweegt. En hoewel merken zich proberen te onderscheiden
op de missie, zien we dat veel organisaties binnen dezelfde markt
vergelijkbare beloften uitdragen. Uiteindelijk willen we dat iedereen gelukkig is, maar de manier waarop we hier invulling aan geven
maakt ons als merk of organisatie herkenbaar.
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Het merkarchetype beschrijft dus vooral de merkpersoonlijkheid. Een merkpersoonlijkheid wordt ook vaak beschreven aan de hand van een lijst met merkwaarden. Wie kent
het niet, een rijtje met bekende, bijvoeglijke naamwoorden die we op de website van organisaties vinden. Wij zijn innovatief, betrokken en klantgericht. De begrippen zijn vaak
algemeen en hygiëne voor de betreffende branche, dus nietszeggend. Hoe innoveer je
dan? En hoe zorg je dat je klanten blij blijven? Juist in het beantwoorden van die vragen
schuilt de ware merkpersoonlijkheid.

Voorbeeld van merkwaarden op de website van DAS

Ik ben geen grote voorstander van het gebruik van (veel algemene) merkwaarden. Is die
behoefte er toch binnen een positioneringstraject, dan adviseer ik om het aantal merkwaarden (of kernwaarden) te beperken tot drie. Wie binnen en buiten een organisatie
onthoudt er immers meer dan drie? De uitdaging hier is om op zoek te gaan naar eigen en
complementaire merkwaarden. De vraag is of de merkpersoonlijkheid hiermee voldoende
helder is. Het gebruik van merkarchetypen is hier enorm waardevol, omdat het meer tot
de verbeelding spreekt door het verhalende karakter. Op deze manier worden de merkwaarden in de juiste context gezet en zijn ze daardoor begrijpelijker.

“

Het vraagt om conceptueel vermogen
dat niet iedereen heeft
Monique Tersmette

”

Het merkarchetypemodel kan dingen dus begrijpelijker maken. Het vraagt echter wel om een bepaald abstractievermogen. Hoe komen we tot het
juiste merkarchetype? En hoe zetten we dit in?
Alles begint bij een grondige analyse van de cultuur van een organisatie. Dit kan via gesprekken,
onderzoek of groepssessies.
Hierin adviseer ik om juist te kijken naar de valkuilen en allergieën die leven binnen de organisatie.
Waar schiet men soms in door? Met welke eigenschappen heeft men echt moeite? Dit zegt namelijk veel over de ware aard van de organisatie. Ik
maak hierbij vaak gebruik van de Kernkwadranten
van Offman, een handig model dat binnen HR veel
gebruikt wordt.
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Kernkwadranten van Offman

Merkarchetypen-modellen
Als alle inzichten over de cultuur zijn samengebracht, kijken we naar de verschillende
beschrijvingen van de merkarchetypen. Hier gebruikt ieder zijn eigen (favoriete) model.
Zo heeft het merkstrategiebureau Innate Motion een eigen model met 16 merkarchetypen
ontwikkeld en gebruikt adviesbureau Business Openers er 8, elk met twee varianten. In
principe is het aantal archetypen oneindig, maar veel mensen blijven vastzitten aan de 12
klassieke beschrijvingen en dat werkt soms beperkend. Ook is het de vraag of je je bij het
uitwerken van de merkpersoonlijkheid moet beperken tot 1 merkarchetype. De ene merkadviseur doet dat wel, terwijl anderen een eigen beschrijving uitwerken op basis van een
combinatie van verschillende archetypen. Nogmaals, het model hier moet niet leiden tot
een invuloefening, maar dient als hulpmiddel en startpunt voor een helder en inspirerend
verhaal.
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Merkarchetypemodel Business Openers

Vaak worden bij de merkarchetypen voorbeeldmerken genoemd om deze toe te lichten. Zo
zien we vaak dat Lego als Creator wordt neergezet en HEMA als Everyman. Hoe betrouwbaar is dat? Op basis van de kennis die we hebben over merken kunnen we hooguit een
inschatting maken van welke merkarchetype hier leidend is. Niet meer dan dat. Laat je dus
ook niet (mis)leiden door de gekozen merken. Zo zien anderen HEMA misschien als een
typische Everyman, terwijl ik misschien voldoende aanleiding heb om te geloven dat de
Creator HEMA het best beschrijft. Er is hier niet één waarheid waaraan je je kan vasthouden;
het geeft enkel richting.
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Het klinkt eenvoudig, je kijkt naar hoe je organisatie in elkaar steekt, haalt de verschillende
merkarchetypen erbij en kiest er 1 die het beste past. Toch zie ik in de praktijk dat marketeers
hun merkarchetype vaak niet goed kiezen, omdat ze het concept onvoldoende begrijpen.
Zo sprak ik een marketeer bij een energiebedrijf die overtuigd was dat zijn merk duidelijk
een Explorer was, omdat ze altijd op zoek waren naar nieuwe manieren om (groene) energie
op te wekken.
Hierbij zag hij over het hoofd wat de achterliggende motivatie hiervan was. De motivatie van
een Explorer is de reis op zich, zonder een specifieke bestemming. Terwijl dit energiebedrijf
juist alles deed vanuit een sterke visie op hoe de wereld eruit zou moeten zien. De mensen
die er werkten waren ook heel gedreven en deelden deze ambitie om de wereld een stukje
beter te maken. Dit zijn persoonlijkheidskenmerken die beter worden verklaard vanuit andere merkarchetypen dan de Explorer.
Zo zie ik ook vaak bij merksessies dat veel deelnemers in eerste instantie vrij eenvoudig
voor één en hetzelfde merkarchetype gaan, om dan vervolgens na wat overleg en verdieping toch een heel ander merkarchetype te kiezen. Nogmaals, het vergt enig conceptueel
vermogen om de merkarchetypen goed te gebruiken. Door bijvoorbeeld naar de valkuilen
te kijken, wordt vaak ineens helder hoe de organisatie echt in elkaar zit en dat er vaak een
verschil zit tussen wat we zeggen en wat we echt doen.

Geen vrije keuze
Ben je als merk vrij om je archetype te kiezen? Daarover lopen de meningen uiteen. In de
basis ligt het merkarchetype verankerd in de motivaties van de mensen binnen de organisatie en dan vooral de oprichters of diegenen aan het roer. Dit betekent dus dat het ontwikkelen van het merkarchetype geen vrije oefening is, maar een uitvloeisel van een grondige
analyse van de cultuur van de organisatie.

“

Zomaar kiezen is te
kort door de bocht

”

Mark van Eck
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Zoals eerder aangegeven zien we hier een verschil
tussen productmerken en organisatiemerken. Bij
fmcg-merken, waar het product in het schap ligt,
lijkt de keuze voor merkpersoonlijkheid een vrije
oefening. Terwijl bij dienstverleners het organisatiemerk veel zichtbaarder is en het uitgewerkte
merkarchetype hierdoor voortkomt uit de DNA
van de organisatie.
Als het merkarchetype goed wordt doorleefd bij
een dienstverlener, merk je dit als klant wanneer je
iemand van de klantenservice spreekt of wanneer
je een brief of e-mail ontvangt. Goede implementatie leidt hier tot een consistente en herkenbare
communicatievorm. Mensen herkennen zo het
merk en waarderen het ook beter.

Vaak zie je binnen een sector dat alle merken een verschillende positie innemen. Dat komt
grotendeels omdat ze bij het ontwikkelen van hun merkpositionering gekeken hebben naar
de markt en de plekken die hierbinnen nog vrij waren. Wat opvalt is dat deze merken ook
qua cultuur verschillend zijn. Met andere woorden, we komen binnen één markt bijna geen
organisaties tegen met hetzelfde merkarchetype. Wanneer dit wel zo is, verliest er 1 merk
de slag en verdwijnt deze op termijn.

ABN Amro veranderde een paar jaar terug van
koers en kwam met een ander verhaal (‘wat is
jouw verhaal?’), waarin ze hun klantgerichtheid wilden laten zien. Hiermee kwam het te
dicht bij de andere banken. Het nieuwe verhaal
was ongeloofwaardig, ABN AMRO stootte zijn
hoofd en kwam snel weer terug bij hun core:
persoonlijke ambities en autonomie. Dit bevestigt dat je je in je merkverhaal niet teveel moet
richten op wat je denkt dat wenselijk is, maar
dat je uit moet blijven gaan van waar je als organisatie energie van krijgt.

“
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Individueel

Laten we eens kijken naar onze drie grootste banken: ING, Rabobank en ABN Amro. Van oorsprong
hebben ze alle drie een andere invulling van het
einddoel ‘een gezonde financiële toekomst’. De
missie van ING is om toonaangevend te zijn in het
ondersteunen van klanten bij het maken van hun
financiële keuzes voor de toekomst. De missie van
de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’. En de missie van ABN Amro is om mensen
en organisaties de ruimte te bieden die nodig is
om hun dromen en ambities te verwezenlijken.

Introvert
Banken geplot op drijfveren-assen

Je kan niet de persoonlijkheid
van een organisatie veranderen
Andy Mosmans

”

Merken kunnen dus niet ineens van merkarchetype veranderen. Wel kunnen organisaties
zich doorontwikkelen, waardoor andere eigenschappen sterker worden ontwikkeld. Zo lijken start-ups of challenger brands vaak eigenschappen van de Outlaw in zich te hebben. In
theorie zou je per levenscyclus kunnen meebewegen naar een nieuw kwadrant. Beginnend
als verleider en rebel, eindigend als rots in de branding en beschermer van het volk.
Sommige archetypen lijken cooler dan andere. Veel organisaties willen een Explorer zijn of
een Hero, terwijl een Everyman minstens zo cool en succesvol kan zijn. Het is daarom belangrijk om eerlijk te zijn over je eigen kwaliteiten. Zo is loyaliteit een bijzonder sterke eigenschap, vooral in de dienstverlening. En dat is nou niet een eigenschap waarvan een Hero of
Explorer overloopt.
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Implementatie = motivatie
Als je het proces intern helemaal hebt doorlopen, ben je hopelijk tot een herkenbaar en
inspirerend merkarchetype gekomen. Iedereen blij? Nee, dan begint het pas. Vaak zien we
het inspirerende merkarchetype sneuvelen in de vergaderruimte of op de harde schijf. In
veel organisaties is het inspirerende merkarchetype niet meer dan een papieren tijger. De
organisaties waarin de merkpersoonlijkheid in alle gelederen wordt gevoeld, onderscheiden zich door een zeer sterke overtuiging. De oprichters zijn vaak vanuit deze overtuiging
gestart en hebben dit vanaf het begin leidend gemaakt in hun gehele strategie. De werkelijkheid is dat dit vaak ontbreekt. Veel merken willen graag scherpte in hun positionering
en hun merkpersoonlijkheid, maar het te ontwikkelen merkarchetype blijft alleen overeind
wanneer er een sterke overtuiging is of ontstaat tijdens het proces. Deze overtuiging moet
komen vanuit de top van de organisatie, anders is de kans van slagen minimaal.
Is deze overtuiging aanwezig, dan zal het
merkarchetype consistent moeten worden doorvertaald in de organisatie. Denk
hierbij aan richtlijnen voor communicatie,
maar ook aan de inrichting van je personeelsbeleid. Het laatste om enerzijds de
juiste mensen aan je te binden, maar ook
om gedrag dat in lijn ligt met het merkarchetype te stimuleren en belonen, zodat
er een gezamenlijke drive ontstaat. Dit allemaal met als doel om een sterk merk te
worden, met een duidelijk verhaal, voor
medewerkers, partners en potentiële klanten.

“

De echte overtuiging ontbreekt
vaak bij organisaties
Jurgen Bernardy

”

Wat moet je onthouden over merkarchetypen?
Merkarchetypen zijn vooral waardevol voor het versterken en verankeren
van de organisatiecultuur.
Een merkarchetype is niet vrij te kiezen, maar is het resultaat van het
DNA van een organisatie.
Het aantal merkarchetypen is oneindig, dus houd niet per se vast aan 1
merkarchetype.
Succesvol implementeren van je merkarchetype vereist een sterke overtuiging bij de top van de organisatie.
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