De digitale
valkuilen
van een
rebranding
5 dingen om te onthouden
in een rebrandingstraject
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In een wereld die nooit uitstaat zijn merken er altijd en
overal. Ook jouw merk. Elke ervaring moet raak zijn,
want al die ervaringen samen bepalen wat mensen van
je vinden. En dus wil je bij een rebranding al die
momenten meenemen.

Branding gaat om de perceptie van je merk. Logo,

Altijd oog voor digitaal

font, kleuren, slogan: het zijn allemaal uitingen. Maar

Wat we kunnen leren van deze voorbeelden: heb vanaf

branding gaat veel breder dan dat, want ook je

het begin oog voor de digitale implementatie van je

(digitale) product en service bepalen hoe je overkomt.

(re)branding. Staar je niet blind op de offline toepassing,

Denk aan het belletje met de klantenservice, het gemak

want daar zit het vaak wel goed. Abri-posters, mokken,

van een aankoop of juist het probleemloos stopzetten

visitekaartjes – die regels staan en zijn al jaren gelijk.

van een abonnement.

Pas je concept juist gelijk toe op het digitale: je website,
app, AR, VR. Die uitingen zijn non-stop in beweging. En

Alle touchpoints samen is jouw merk

werkt de branding daar niet, dan kun je dat maar beter

De grote jongens in de techwereld weten dit als geen

gelijk weten.

ander. Airbnb, Netflix: het zijn schoolvoorbeelden van
merkervaringen. Ze realiseren zich dondersgoed dat

En zo hebben we nog 5 dingen die je niet mag

hun product en service bepalen hoe ze overkomen.

vergeten in een rebrandingstraject. Je leest ze allemaal,

En dat die dus uitmuntend moeten zijn. Ze zijn

in dit whitepaper.

inmiddels zo bekend dat de merknamen als werkwoord
worden gebruikt in de spreektaal. Je kijkt niet een serie,
maar je netflixt.
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1. Begin vanuit een merkstrategie
Ieder merk begint met een visie. Waar staat je merk

playlists (Discover Weekly, Daily Mixes). En de

voor? Hoe ga je iets toevoegen in het leven van je

mogelijkheid om zelf moeiteloos een playlist samen te

klant? Of juist een probleem voor ze oplossen? Kijk

stellen en te delen met vrienden.

naar de verwachting en wensen van je (toekomstige)
klant en de doelen die jij wilt behalen als bedrijf. Vat dit
samen in je merkwaarden: een paar korte, krachtige
zinnen. Merkwaarden vormen de basis voor je brand
voice, je visuele identiteit en alle andere merkuitingen.
En de truc is om het zo consistent mogelijk door te
voeren. Zodat het 1 voelt.
Laten we Spotify even als voorbeeld nemen.

“Voer je merkwaarden
zo consistent mogelijk
door. Zodat het als één
geheel voelt.”

Uit onderzoek blijkt dat 75% van de millennials meer

Maar het motto vormt ook de basis van hun

waarde hecht aan betekenisvolle ervaringen dan

kenmerkende stijl. Hun brand imagery sluit visueel aan

aan geld. Muziek is bij uitstek geschikt voor een

op de emotie die je ervaart tijdens het luisteren. Met

betekenisvolle ervaring. Maar dankzij het internet is de

een slim stukje software zorgt Spotify ervoor dat de

emotionele binding met muziek veranderd: mensen

pagina wordt gegenereerd op basis van de kleuren van

kopen geen albums, maar maken playlists. Die ze zo’n

de afbeelding. Zie de voorbeelden op de volgende

beetje altijd en overal kunnen beluisteren. Het gaat

pagina. Het is een tech-savvy systeem dat merkuitingen

dus eerder over toegang tot muziek, niet het bezitten

creëert die passen bij het moment en tegelijkertijd

ervan.

altijd herkenbaar Spotify zijn. Kortom: het ziet er goed
uit op ieder scherm, en dat is waar de doelgroep

Dat is de propositie van Spotify natuurlijk in een

gebruikmaakt van de dienst.

notendop. Onder het motto: ‘make music
personal again’ richten ze
zich op de diepere,
emotionele relatie die
mensen met muziek
hebben. Dat doen ze
in hun product met
het aanbieden van
gepersonaliseerde

Branding Spotify
Spotify

DE DIGITALE VALKUILEN VAN EEN REBRANDING — PAGINA 2

“De merkuitingen
die Spotify creëert
passen bij het
moment en zijn
herkenbaar Spotify”
Branding Spotify
Spotify
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2. Geef je merk een persoonlijkheid en stem
Een merk is een interactie. Het is geen zender van

ervoor dat mensen je merk herkennen en zich

catchy slagzinnen, maar eerder een gesprekspartner.

uiteindelijk verbinden met je merk. Het doel is dus niet

En dan is het natuurlijk wel handig als je daar een

om mensen je merkpersoonlijkheid op te dringen, maar

beetje op menselijk niveau mee kan communiceren.

om je gebruikers een prettige ervaring te bieden.

Interacties met machines zijn namelijk nogal onnatuurlijk
en misschien zelfs wel een beetje eng. Praten met een

Heel belangrijk: een goede brand voice is niet in

persoon is makkelijker dan met een wasmachine, om

beton gegoten. Net als een mens heeft een merk een

maar wat te noemen. En in de meeste gevallen ook

herkenbare stem, maar wordt de toon aangepast aan

leuker.

het moment. De gebruiker is daarbij het uitgangspunt:
hoe voelt hij zich en hoe kunnen we hem verder

“Je brand voice zorgt
ervoor dat mensen je
herkennen.”

helpen? Mailchimp begrijpt dit als geen ander. De
voice & tone gids van het bedrijf is al jaren een begrip
onder merkstrategen en copywriters. Mailchimp snapt
namelijk als de beste hoe je tekst laat aansluiten op het
gevoel dat een gebruiker op een bepaald moment
heeft.

Een merk heeft dus een persoonlijkheid en een

Met dit soort talig inlevingsvermogen scoort een merk

herkenbare stem nodig: de brand voice. Dit zorgt

gegarandeerd punten op sympathie en usability.

Brand voice Mailchimp
Mailchimp
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3. Vergeet motion en sound niet
Een visuele identiteit is meer dan alleen een logo, kleur

De truc? Motion en sound design. Het hele product

en font: het is een systeem dat bruikbaar is voor alle

Netflix is ermee doordrenkt. Kijk maar naar de

nodige toepassingen. Offline én online. Zeker online is

begintune en de kenmerkende animaties. Het ziet en

nog volop in beweging, dus morgen kan er weer iets

klinkt niet alleen lekker, het is ook heel functioneel.

nieuws worden bedacht. En dan wil je dat de branding

Motion en sound trekken de aandacht van de gebruiker

daar ook op werkt én herkenbaar is.

en gidsen hem door een interface. En het is gelijk
herkenbaar als Netflix.

Netflix is dat als geen ander gelukt. Het aantal
toepassingen is eindeloos, met telkens nieuwe
schermen en banners. Toch is iedere uiting op zichzelf
gelijk herkenbaar als Netflix.

Branding Netflix
Nichole Sokoloff
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Visual design language
Airbnb

4. Voer het overal consequent door
Sommige klanten zien je merk op een laptop, anderen

Die flexibiliteit is met name voor grote merken

op mobiel en de rest misschien in een winkel of

interessant. Het is dan ook niet voor niets dat Airbnb

bushokje. Wat je dus nodig hebt is een ecosysteem van

designsystemen al lang geleden heeft omarmd. Zo’n

herkenbare merkelementen die je zo groot of klein kan

dynamisch designsysteem stelt het bedrijf in staat

schalen als je maar wilt. Ook naar offline.

om de identiteit consequent door te voeren op alle
platformen. Of je nou op je telefoon, je iPad of je laptop

Enter designsystemen. Simpel gezegd is een

Airbnb opent: het merkgevoel is overal hetzelfde.

designsysteem niks meer dan een verzameling van

En dat is dan ook meteen een van de grootste

verschillende elementen die aan elkaar zijn gekoppeld.

voordelen van dynamische designsystemen: de

Met deze elementen kun je alle uitingen bouwen die
je maar wilt. Dat kan een webpagina zijn, maar ook een
e-mail of zelfs een billboard. Dat betekent overigens
niet dat je overal maar lukraak wat kunt gaan klooien
met die elementen: voor het gebruik zijn wel duidelijke
regels opgesteld.
Maar... de verzameling elementen waaruit het
systeem bestaat is geen statische database. De term
‘dynamisch’ komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht

“Met een dynamisch
designsysteem kun je
de identiteit consequent
doorvoeren op alle
platformen.”

vallen. Het designsysteem geeft aan hoe vormen
worden gebruikt. Als een project erom vraagt, mag

herkenbaarheid van je merk is voor ieder touchpoint

je er best nieuwe vormen voor bouwen. Zo kan een

gegarandeerd. Op tv, op internet of een wapperende

merk zich continu evolueren en meegaan met nieuwe

vlag op het hoofdkantoor: consistentie was nooit

ontwikkelingen.

makkelijker. Ideaal voor iedere zichzelf respecterende
brand manager.
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5. Valideer met je klanten
Onze laatste tip, maar wel eentje die relevant is voor
het hele traject: doe research. Betrek in alle fasen van je
merkontwikkeling je beoogde doelgroep erbij. Je kan
zelf bedenken hoe je als merk over wilt komen, maar
de hamvraag is: komt het ook zo over?

“Betrek in alle fasen van
je merkontwikkeling je
beoogde doelgroep erbij.”

Eerst moet je natuurlijk weten wie je doelgroep is en

Een merk krijgt pas echt lading als ook je medewerkers

waar en wanneer je klanten met je merk in contact

de merkidentiteit uitdragen – van de portier tot de

komen. Diepte-interviews en surveys zijn methoden om

CEO. Door middel van interne research achterhaal

dit boven water te krijgen. Daarna bepaal je hoe jouw

je hoe medewerkers invulling geven aan het merk.

merk inspeelt op dat moment. Daar wordt de kern en

Deze input kan weer de basis vormen voor een

(visuele) identiteit van je merk op gebaseerd.

intern brandingstraject. Het biedt handvatten om
het externe merk op te bouwen vanuit de interne

Om usability onderzoek te doen wordt vaak een

organisatiecultuur.

prototype gemaakt – denk aan een website of app.
Een mooie vingeroefening of de branding online

Met research kun je dus blijven testen, leren en

toepasbaar is. Vaak ligt de focus in deze onderzoeken

verbeteren. Zet het slim in en je laat een merk

op de functie van je product, dus of het snel en

meegroeien met nieuwe technologieën en de wensen

makkelijk in gebruik is. Maar vraagt ook eens welk

van de gebruiker. Zo houd je je merk continu relevant.

gevoel het ontwerp bij ze oproept. Of op welk moment
ze het zouden gebruiken. Zo krijg je niet alleen inzicht
in de gebruikservaring, maar ook in de merkervaring.
Twee vliegen in één klap.
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Over Resoluu
Resoluut is een digital
product design bureau.
We creëren producten
en merken die doen wat
ze moeten doen: mensen
inspireren en verleiden.

Dankzij digital heb je altijd en overal de kans om je
merk te laten zien. Of beter nog: om je merk te laten
voelen. Online, maar ook offline. Als we met een
merk aan de slag gaan, dan zorgen we ervoor dat de
merkbeleving in elk touchpoint voelbaar is. We kijken
daarom niet alleen naar hoe je merk eruitziet, maar ook
hoe je merk werkt. Hoe het klinkt. En hoe het beweegt.
Dwars door alle disciplines heen dus. Research is
hierbij altijd de basis. Bij jou op de vloer, maar ook bij je
doelgroep.
We creëren een design ecosysteem dat naadloos
aansluit bij je merkpersoonlijkheid. En bij wat je
doelgroep wil. Een ecosysteem dat je zo groot of klein
kan schalen als je maar wil. Ook naar offline. Want door
je merkuitstraling digital first te ontwerpen, maak je
nieuwe touchpoints snel en simpel onderdeel van de
gebruikservaring. Touchpoints die direct herkenbaar
zijn als jouw merk. Op deze manier stellen we je in staat
om je merk makkelijk up to date te houden. En dat is
broodnodig in een digitale wereld waarin verandering
de enige constante is.

Meer weten?
Bel Jasper Olieroock 06 2409 7675
of mail naar jasper@resoluut.com
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