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Tijdens deze cursus doet u praktische kennis en inzichten op over brand 

management door op een andere manier naar uw eigen merk te kijken. Na 

afloop bent u in staat direct uw merk naar een volgend niveau te tillen !  

Fans! 

Fans voor uw merk creëren, daar draait het uiteindelijk allemaal om! Waarom? 

Fans blijven langer bij je, kopen meer van je en bevelen je ook nog eens van harte 

aan. Een fan is dus niet alleen goed voor het verhogen van de inkomsten, maar 

ook nog eens goed voor het verlagen van de uitgaven in marketing.  

Hoe groter de fan-base hoe groter de uitstraling op andere potentiele klanten, en 

dat is ook weer prettig, want mensen zijn nu eenmaal bereid meer te betalen voor 

bekende merken, dan voor merken die niet bekend of cool zijn. Naast dit marge 

voordeel, brengt een sterk merk ook strategische voordelen mee ten opzichte van 

concurrenten, leveranciers, retail positie op de arbeidsmarkt.  

Maar hoe kun je nu een merk optimaal inrichten om ervoor te zorgen dat je fans 

creëert en aan je blijft binden?  

Anders denken 
Om snel tot resultaten te komen wil ik dat u in deze cursus anders gaat denken 

over uw merk. Hoe? Door dichtbij het Fan concept te blijven.  

Er is namelijk veel te leren van de muziekindustrie: de bands/artiesten, de fans en 

het management. Het is ook bij uitstek een industrie dat veel veranderingen heeft 

doorgemaakt, maar toch door al deze veranderingen een zeer consistentie aanpak 

hanteert bij het managen van de sterren: de merken!  

Om de onderstaande opdrachten snel tot een goed resultaat te brengen en uw merk 

direct naar een hoger niveau te tillen vraag ik u nu uw merk te visualiseren als uw 

favoriete artiest of band. Waarom? De ervaring leert dat de juiste beslissingen 

niet alleen sneller, maar ook beter in een andere context worden gemaakt.  

 

Instructie: Visualiseer uw merk als uw favoriete band of artist. U bent de 

manager en maakt alle beslissingen. 
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Genre bepalen 
Iedere artist is geassocieerd met een genre, Madonna is Pop, Ariana Grande is 

electropop, Iron Maiden is heavy metal enzovoort. Een succesvolle artiest, 

gecombineerd met een unieke muziekstijl is heel herkenbaar. Op de radio heb je 

dan slechts een paar seconden nodig om de artiest te herkennen. Dit is de kracht 

van merkbekendheid gecombineerd met een sterke productcategorie.  

Opdracht: Bepaal nu het genre van uw merk in maximaal 5 woorden.  

Zorg voor een omschrijving die iedereen kan begrijpen en doorvertellen.   

  

Voorkom zwabberen – groei rondom de core 
Succesvolle artiesten veranderen niet van stijl. Stel je voor dat de succesvolle 

techno artiest opeens opera gaat doen, of de rock-band een dance band wordt?  

Natuurlijk kunnen artiesten veel verschillende genres spelen, maar het strakke 

management in de muziekindustrie weet precies dat wanneer een artiest alles voor 

iedereen is, de artiest niets voor niemand is. Zo is het ook met merken. Staat uw 

merk voor veel verschillende zaken dan is het minder sterk, dan wanneer het 

gefocust is.  

 

Opdracht: In welke ‘muziekstijlen’ opereert uw merk? Is uw merk gefocust of 

betekent het veel verschillende dingen voor veel verschillende mensen? Is er een 

mogelijkheid om te focussen? Indien het merk in meerdere stijlen of genres 

opereert, bepaal als manager in welke genres u de artiest zou willen laten 

doorgroeien en voor welke genres u op zoek gaat naar een nieuwe artist.  

 

Vertrouwd, maar nieuw 
De bekende stem op de radio “dit is de nieuwe release van Ariana Grande”, en 

met het nieuwe liedje is weer interesse gewekt. En indien het even stil is rondom 

een artiest is de muziekindustrie ook koning in het uitbrengen van nieuwe versies 

van dezelfde nummers. Denk aan alle speciale mixen, nog nooit eerder 

uitgebrachte versies, liveconcerten, remixes, geremasterde versies, versies met 

boekjes, ultieme edities en nog veel meer. 
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Zelfs bands die niet meer bestaan, blijven nieuw materiaal verkopen. The Doors 

heeft bijvoorbeeld zes studioalbums uitgebracht, hun laatste officiële album 

dateert uit 1971. Dit weerhoudt ze er niet van om tot op de dag van vandaag 

“nieuw” materiaal aan de man te brengen. 

Nieuw is echt het sleutelwoord. Wij mensen zijn tenslotte altijd geïnteresseerd in 

nieuw en kopen op basis van wat nieuw is ten opzichte van wat wij al hebben of 

denken te hebben. 

Opdracht: Welke functies, services, oplossingen brengt u onder uw merk op de 

markt? Zijn deze het hoofdverhaal in de marketing? En belangrijk, pas het binnen 

het genre? 

  

Herkenbaar in alles 

Succesvolle artiesten zijn niet alleen consistent in focus houden op hun genre, 

maar zijn daarnaast ook blijvend herkenbaar in hoe ze zijn en doen. 

Denk nog even aan Madonna, de Queen of Pop. Ondanks dat zij al heel wat jaren 

meegaat, is ze door de jaren heen blijvend herkenbaar gebleven. Ze “outrageously 

entertains” haar fans en doet dat op een manier dat is niet-conformistisch, 

provocerend, zonder schroom, en onbevreesd.  

Herkenbaar zijn in gedrag betekent scherpe keuzes maken, een merk kan niet 

tegelijk vriendelijk en provocerend zijn, of doordacht en onbevreesd. Sterke 

merken werken daarom vanuit één merkkarakter. Daarmee zorg je ervoor dat fans 

nooit worden teleurgesteld, omdat bijvoorbeeld het vrolijke Frans merk (Energiek 

karakter) opeens in een gedegen boekenwurm (Geleerde) verandert. 

Het gedrag van Madonna zit daarom diep geworteld in één merkkarakter, 

namelijk dat van de Rebel. Een algemeen motto van de Rebel zou kunnen zijn 

“alles omverwerpen wat niet werkt”. Andere Rebel voorbeelden zijn Virgin en 

Greenpeace.    

Opdracht: In welke waarden is uw merk te vatten? Zijn dit waarden waarop 

gedrag en beslissingen echt kunnen worden beoordeeld? Zijn het unieke waarden 

en geen randvoorwaarden, zoals zorgzaam in de zorg?  
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Rock it! 
Een concert is voor fans de ultieme beleving. Niet alleen is de artiest fysiek 

aanwezig, maar tijdens een concert wordt het beste van het merk getoond: het 

beste van het genre waarin de artiest bekend is, met wellicht wat nieuwe versies 

van bestaand materiaal. En daarnaast is het concert de ultieme beleving in 

herkenbaarheid. Wanneer aan beiden wordt voldaan is de Fan echt tevreden.  

Voor uw merk geldt natuurlijk precies hetzelfde. De retail omgeving, de online 

omgeving, marketing, producten, call centers, email ondersteuning…. Overal 

waar uw klant met uw merk in aanraking komt moet het een succesvol concert 

zijn.   

 

Eindopdracht: Maak een lijst van maximaal 10 punten waarin u onmiddellijk mee 

aan de slag kunt om uw merk meer focus en herkenbaarheid te geven in alle 

kanalen waarin uw merk opereert. 

 

Wilt u uw antwoorden laten nakijken door de kerndocent en internationaal 

merkadviseur Michiel Maandag, dan kan dit. In dat geval verzoeken we u 

contact op te nemen met UBS / Utrecht Business School via telefoonnummer: 

030-2270497 of via email: contact@ubsbusiness.nl. Veel succes en we 

vernemen graag weer van u.  

 


