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Als jouw merk een persoon was, zou dat dan een
held zijn? Een rebel? Een avonturier?
Dit lijkt een gekke vraag. Maar om een sterk merk te bouwen, is het
antwoord heel belangrijk!
Het nut van archetypen
De beste manier om het karakter van je bedrijf of merk te bepalen
en onder woorden te brengen is via archetypen. Dit zijn twaalf
oerkarakters die iedereen intuïtief herkent. Ieder archetype heeft zijn
eigen waarden, kwaliteiten, doelen en ambities. Denk je bijvoorbeeld
aan een Hero dan zie je waarschijnlijk een onverschrokken persoon
voor je, op het punt iets heldhaftigs te doen. Denk je aan een
Explorer dan stel je je wellicht een bereisd, nieuwsgierig persoon
voor je op een ongewis avontuur. Het voordeel van archetypen is
dat iedereen zich er een beeld van kan vormen, zelfs zonder enige
uitleg.
Voordelen van archetypen
Werken met archetypen heeft vele voordelen. Bijvoorbeeld
consistente communicatie. Je krijgt een helder criterium om alle
communicatie aan te toetsen. Ook zijn archetypen intuïtief te
herkennen, waardoor je doelgroep een duidelijker beeld van je merk
krijgt, mét de juiste associaties. Archetypische communicatie zorgt
zo voor een sterkere merkrelatie. Je doelgroep identificeert zich
immers makkelijker met een karakter dan met een bedrijf of logo.
Een advertentie die door het juiste gebruik van archetypen emoties
oproept, raakt. Als je een snaar raakt waar de concurrentie niet bij
kan, heb je een ongekende concurrentiekracht. Archetypen helpen
je die onderscheidende snaar te vinden en bieden tegelijk een
manier om deze op een persoonlijke manier te raken. Ze maken je
merk onderscheidend, duidelijk, consistent en aantrekkelijk en ze
geven richting aan al je branding. Op de volgende pagina’s kun je
meer lezen over de verschillende Archetypes.
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Hero

Waar een wil is, is een weg
Motiverend

Sterk

Toegewijd

Enthousiast

Een HERO heeft een sterk plichtsgevoel, grote bewijsdrang en meesterschap.
De HERO, oftewel de held, houdt van grote uitdagingen. HERO merken
helpen hun klanten voornamelijk met het verleggen van grenzen en met
groeien om zelf een held te worden. Ook zullen zij hun persoonlijke krachten
bundelen om maatschappelijke plichten uit te voeren. De goede energie
en gedrevenheid van het merk is ontzettend aanstekelijk voor klanten.

Krachtige punten

Valkuilen

Een HERO merk beschikt over
ongekende motivatie. Dit merk
weet precies hoe het zijn klanten
enthousiast kan maken. HERO
merken zijn in staat om een trouwe
achterban aan zich te binden. Een
HERO merk houdt van uitdagingen.
Het ultieme doel van een HERO merk
is om de wereld te veranderen.

Een van de grootste valkuilen van
een HERO merk is de vervreemding
van hun doelgroep. Ze kunnen te
enthousiast zijn over hun plannen en
vergeten deze vervolgens te toetsten
bij hun achterban. Zorg ervoor dat je
in contact blijft met je doelgroep..

Brand eigenschappen

Stoer, heldhaftig, lef, innoverend

Kleurpalet voorbeeld

Bekende merken met
dit archetype

Explorer

Exploration is curiosity put into action.
Individualistisch

Nieuwsgierig

Innoverend

Jouw merk is een echte ontdekkingsreiziger. Vrijheid, ontdekkingen en
écht jezelf kunnen zijn staan centraal. Dit merk-archetype verlangt naar
zelfontwikkeling en individualiteit. Een succesvol Explorer merk houdt van
echte langdurige relaties en diepe verbindingen. Het merk-Archetype
Explorer past goed bij merken die willen uitvinden wat past bij de unieke
behoeftes, voorkeuren en wensen van hun klanten.

Krachtige punten

Valkuilen

Een succesvol Explorer merk is in
staat om meerdere doelgroepen aan
te kunnen spreken. Dit merk vindt
snel verbinding met een doelgroep
omdat het fundamentele thema’s
als vrijheid en eigen identiteit raakt.
Daarnaast heeft de Explorer een
brede eigenzinnige kijk op de wereld
en is hierdoor in staat om zichzelf
eenvoudig te onderscheiden.

Het gevaar van een Explorer merk
is dat ze te veel verschillende
doelgroepen aanspreekt waardoor
het soms moeilijk kan zijn om focus
te houden. Ondanks dat het merk
voor veel mensen aantrekkelijk is,
zul je een duidelijke hoofddoelgroep
moeten kiezen.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Creatief, avontuurlijk, eigenzinnig,
wijs

Bekende merken met
dit archetype
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Caregiver

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Verzorgend

Betrouwbaar

Vriendelijk

Ben jij verzorgend en beschermend, zelfs wanneer klanten daar niet om
vragen? Het Caregiver merk-archetype stelt het belang van de klant
voorop. De Caregiver zorgt voor anderen, wil mensen graag beschermen
en houdt van balans en veiligheid. Het caregiver archetype gelooft in de
kracht van een groep en denkt niet vanuit Ego. Veel non-profits en goede
doelen hebben daarom ook de caregiver als archetype.

Krachtige punten

Valkuilen

Als Caregiver ontzorg je en verzorg
je graag klanten. Je hebt het beste
met ze voor, stelt hun belangen
voorop en denkt actief met ze mee.
Voor klanten zijn al jouw producten
of diensten enorm waardevol. Door
jouw geslaagde Caregiver positie
zullen mensen graag ambassadeur
of fan van je worden.

Het gevaar van een Caregiver is
misschien wel overduidelijk, want als
je een ander vooropstelt, waar blijven
jouw belangen dan? De grootste
valkuilen voor een Caregiver zijn
grenzen die niet duidelijk gesteld
worden en prioriteiten die niet
nageleefd worden. Vergeet jezelf dus
niet.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Warm, liefdevol, passievol
beschermend

Bekende merken met
dit archetype

Magiër

If you can dream it you can do it.
Visionair

inspirator

Dromer

Leider

Jij maakt het onmogelijke mogelijk. Een ware Magiër is een voorloper
en blijft innoveren. Zo kan hij zijn klanten continue voorzien van
geluksmomenten en hun transformatie ondersteunen. Een goede Magiër
bouwt langdurige partnerships en een loyale klantenkring op. Je bent
een enorme doorzetter en je weet altijd iets negatiefs om te buigen naar
iets positiefs.

Krachtige punten

Valkuilen

Als echte Magiër zorg je voor
geluksmomenten, zij het kort of lang.
Je loopt voor op je concurrentie met
een vernieuwend concept. Je klanten
zijn op zoek naar transformatie voor
zichzelf, op zoek naar verbetering,
verlichting of vooruitgang. Als jij een
product of dienst ontwikkeld hebt
dat ze daarin ondersteunt, kan dat
resulteren in groot succes.

Transformatie en verandering
beloven is één, het daadwerkelijk
bewerkstelligen is natuurlijk veel
gecompliceerder. Dat is dan ook de
uitdaging voor de Magiër. Het gevaar
voor een Magiër is dat je iets roept
maar het niet waar kunt maken.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Speels, vernieuwend, creatief,
wonderbaarlijk

Bekende merken met
dit archetype
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Innocent

Puur is beter dan perfect
Puur

inspirator

idealist

Eenvoudig

Je bent een optimist, op zoek naar de perfecte wereld en gelooft in eenvoud.
Merken met het Innocent archetype bieden eenvoudige oplossingen en
keuzes voor een beter leven of een betere wereld. Eenvoud, harmonie en
eerlijkheid zijn de centrale waarden van Innocent merken.

Krachtige punten

Valkuilen

Jouw merk is de koning van de
“verbinding”. Je verbindt klanten met
jouw merk op basis van dezelfde
normen en waarden. Breder bekeken
is het Innocent merk-archetype zeer
geschikt om Generatie Z, oftewel
de ‘purpose driven generation’
te bereiken. Het Innocent merk
archetype biedt dus een kans om op
de lange termijn te concurreren met
grote merken.

Merken die het innocent archetype
hebben kunnen soms iets te naïef
zijn. Wees ervan bewust dat zo nu en
dan een reality-check noodzakelijk is
om scherp te blijven.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Deugdelijkheid, recht door zee,
vriendelijk, betrouwbaar

Bekende merken met
dit archetype

Creator

Creativity is intelligence having fun
Innovatief

Sterk

Visionair

Oplossend

Jij hebt een enorme visie, je weet exact wat je wil bereiken.
Een Creator merk is eigenwijs, innovatief en altijd op zoek naar de beste
oplossing. Zij verandert de wereld. Juist omdat de Creator het onmogelijke
mogelijk maakt, zijn klanten bereid extra te betalen voor de producten of
diensten van een Creator. Een Creator is van nature creatief, eigenwijs en
vindingrijk. Hiermee biedt de Creator haar klanten innovatieve oplossingen
en nieuwe mogelijkheden.

Krachtige punten

Valkuilen

De kracht van een Creator is de visie,
de Creator realiseert wat in de ogen
van de klant onmogelijk is. Dit merkarchetype is ontzettend inspirerend
voor potentiële klanten. Klanten zijn
vaak bereid om extra te betalen voor
jouw producten en diensten. Jouw
merk kan snel gezien worden als
TOPmerk en pionier.

Perfectionisme is jouw grootste
vijand. Dit merk-archetype moet
ervoor oppassen dat zij niet
verdwaald raakt in de zoektocht naar
de beste oplossing. Bewaak je eigen
productiviteit en effectiviteit.

Brand eigenschappen

Levendig, inspirerend, vindingrijk,
magnetisch

Kleurpalet voorbeeld

Bekende merken met
dit archetype
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Jester

Do not take life to seriously
Grappig

Oprecht

Luchtig

Uitdagend

Jouw merk is in staat om op een vrolijke wijze een serieuze visie en missie
over te brengen en issues aan de kaak te stellen. Jij bent in staat om
grote problemen op een luchtige manier bespreekbaar te maken. Jij bent
goudeerlijk. Dit respecteren en waarderen je klanten dan ook. Juist door
die aanpak weet een Jester ver te komen in het overbrengen van hun
visie.

Krachtige punten

Valkuilen

Je weet exact hoe je jouw klanten
een leuke tijd kunt bezorgen en kan
laten ontspannen. Je vindt dat je
het leven niet altijd te serieus moet
nemen en dat af en toe een beetje
zelfspot hebben geen kwaad kan.
Als je de juiste toon en snaar weet
te raken kom je als Jester ver én
kan je een serieus maatschappelijk
probleem aan de kaak stellen en
oplossen. Hier ligt jouw kracht.

Ondanks dat je op een luchtige
humoristisch manier naar het
leven kijkt is het wel belangrijk dat
je serieus genomen blijft worden.
Voorkom dat je boodschap jouw
doelgroep niet raakt.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Grappig, innemend, toegankelijk,
bewonderenswaardig.

Bekende merken met
dit archetype

Ruler

Great leaders don’t tell you what to do
They show you how it’s done..
Statusgericht

Controle

Leiderschap

Zet jouw merk de standaard voor de markt en ben jij de onbetwiste leider?
Het merk-archetype Ruler kennen we als de koning of aristocraat, degene
met de meeste macht. Veel mensen volgen graag een geboren leider en
daarin zit de kracht van het archetype Ruler.

Krachtige punten

Valkuilen

Je bent de autoriteit in je markt,
althans, zo wil je graag gezien
worden. Mensen vinden het vaak
prettig om een natuurlijke leider te
volgen en dat stelt de Ruler in staat
om de standaard te bepalen.

Je houdt je vast aan de bestaande
normen en bent hierdoor minder
in staat om te innoveren. Om de
autoriteit te kunnen blijven is het van
belang dat je creatief blijft nadenken
en openstaat voor alternatieven.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Geloofwaardig, meeslepend,
vasthoudend, voorspelbaar

Bekende merken met
dit archetype
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Sage

The truth will set you free
Kennis

Kwaliteit

Expert

Kracht

De Sage wordt niet voor niets ook wel ‘De Wijze’ genoemd. Kennis en
waarheid zijn het grootste goed voor dit merk-archetype. De Sage wil
een betere wereld creëren en gelooft dat iedereen goede beslissingen
kan maken, als ze daar de kennis maar voor hebben. Klanten die perfect
bij Sage merken passen zijn op zoek naar kennis en expertise waarbij zij
zelf slimmer worden, de wereld om hen heen beter begrijpen én de juiste

Krachtige punten

Valkuilen

Sage merken geven hun klanten
het gevoel dat zij de juiste keuze
hebben gemaakt. Een Sage moet
haar klanten dus het gevoel geven
dat ze met jouw hulp een expert
zijn. Bevestig de wijsheid van hun
voorkeur en je bent verzekerd van
hun loyaliteit.

De grootste valkuil voor het
merk-Archetype Sage is om een
neerbuigende, belerende houding of
een dwingende overtuigingsstijl te
gebruiken. De klanten van een sage
zullen het vertrouwen (in jouw kennis
en wijsheid) dan snel opzeggen.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Kwaliteit, democratisch, geloofwaardig, status

Bekende merken met
dit archetype

Outlaw

Be brave, be strong, be fearless
Eigenwijs

Krachtig

Stoer

Revolutionair

Een andere naam voor de Outlaw is De Rebel. Dit merk-archetype voelt
zich niet thuis en herkent zich niet in de maatschappij waarin hij of zij
leeft en daagt daarom de status quo uit. Gedreven door een gevoel van
vrijheid, onafhankelijkheid, gerechtigheid of zelfs wraakgevoelens creëert
de Outlaw een wereld waar zij wél in past.

Krachtige punten

Valkuilen

Als merk breekt de Outlaw regels
binnen én buiten haar branche in de
jacht op verandering, met én voor
de doelgroep. Outlaws zijn leiders,
brutaal en niet bang om risico’s te
nemen.

Vaak is een sterk punt ook een
valkuil. In het geval van de Outlaw
is haar rebellerende karakter ook
direct de basis voor haar grootste
valkuilen: rebels zijn puur voor het
rebels zijn. Rebeleer je zonder doel
en schockeer je zonder reden?
Grote kans dat je niet serieus
genomen zal worden.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Creator, provocerend,
vernieuwend, moedig

Bekende merken met
dit archetype
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Lover

The most important things in life are
the connections you make with others
Verbinding

Liefdevol

Loyaliteit

Plezier

Lover merken verlangen intens naar de goedkeuring van hun doelgroep
en bereiken dat door de klant(relatie) centraal te stellen.
De lover is een betrouwbare, loyale en respectvolle partner, charismatisch
en met oog voor detail. Klanten voelen zich gewaardeerd, zijn vaak
emotioneel verbonden met het merk en blijven daardoor een leven lang
klant.

Krachtige punten

Valkuilen

De Lover kent een zeer grote
potentiële doelgroep. Uniek voor
dit merk-archetype is dat vrijwel
iedereen zich op enig moment in zijn
of haar leven herkent in de drijfveer
van de Lover: liefde. Met een goed
uitgevoerde positionering als Lover
bouw je aan een loyale klantgroep
die bereid is een premium te betalen
voor jouw merk.

Bevestiging vanuit de doelgroep,
zowel klanten als medewerkers, is
essentieel voor de Lover. Blijft deze
bevestiging uit? Dan dreigt de Lover
stuurloos op zoek te gaan naar
wat wél werkt voor haar doelgroep,
waardoor eigen kennis en ervaring
uit het oog verloren raken.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Zingeving, aandachtig, plezier,
strategisch

Bekende merken met
dit archetype

Everyman

You are just like me and i am just like you
Traditioneel

Betrouwbaar

Universeel

Het merk-archetype Everyman zet het succes van haar klanten altijd boven
eigen eer en glorie en excelleert tijdens onzekere tijden. De Everyman is
een rots in de branding en heeft geen moeite met het vinden van het
juiste personeel.

Krachtige punten

Valkuilen

Veel markten en merken hebben
de neiging om zich in te delen in
‘luxe’ of ‘goedkope’ segmenten
in de veronderstelling dat de
middenweg te weinig ruimte laat.
Het Everyman archetype kan goed
inspelen op een veranderende
markt en kan daarbinnen een sterke
positie innemen. Daarnaast wordt
dit archetype vaak als stabiel en
betrouwbaar ervaren.

De belangrijkste uitdaging voor de
Everyman is om de juiste balans te
treffen tussen klant en eigen belang.
Het archetype moet werken aan
langdurige relaties en het opbouwen
van vertrouwen.

Brand eigenschappen

Kleurpalet voorbeeld

Voorvechter, betrouwbaar, dienaar,
samenwerken

Bekende merken met
dit archetype
15

