MERK
STERK
Ontdek DEVV3H: de formule
voor medewerkers
die het merk ‘leven’
A. Post

Binne
n
begin
nen
is bu
iten
winn
en!

Mensen maken merken.
Dit boekje is voor iedereen die zichzelf één

De antwoorden hangen meer met elkaar

of meer van deze vragen heeft gesteld:

samen dan je zou denken! We gaan je de
komende pagina’s meer vertellen over

• Wat doen we met de
uitkomsten van het MTO?
• Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers

het belang van betrokken werknemers en
wat je kunt doen om ze echt ‘opmerkelijk’
te maken. Ook laten we je kennis maken

meer voldoening en zingeving

met het DEVV3H-model. Deze unieke

Hoe sterk is het

ervaren tijdens hun werk?

methode geeft je een nieuwe visie op

merkenthousiasme in

het internal branding-proces en helpt je

jouw organisatie? Doe

om het optimaal toe te passen, in iedere

de scan op pagina 18

organisatie. Wellicht ook de jouwe?

en 19.

• Hoe verbinden we medewerkers
langer aan ons bedrijf?
• Waarom is ons verloop zo hoog,
en hoe verlagen we samen met
HR het uitstroompercentage?

Alvast veel inspiratie toegewenst,

• Hoe verhogen we de waarde
van onze organisatie?
• Hoe laten we onze medewerkers de
energie van ons merk ervaren?
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Alisa Post

Verander je merk van
binnenuit en maak je
merkbelofte waar.

18

%

van de waarde van een
organisatie wordt
(gemiddeld)
vertegenwoordigd
door het merk1
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Maak kennis met DEVV3H.
Tot zover is het je allemaal duidelijk: betrokken medewerkers zijn
begaan met je organisatie. Maar hoe breng je hen een stap verder?
Wat is er nodig om van betrokken medewerkers ‘aligned’ medewerkers
te maken die het merk léven? Ons DEVV3H-model geeft inzicht en
overzicht in de stappen op weg naar alignment.

DEVV.

De 3 H’s.

Vertrouwen en Verant-

en Handen. Drie opeen-

woordelijkheid; daar

volgende stappen waarin

staat DEVV voor. Ervaring

merkenthousiasme bij je

leert dat dit de vier

medewerkers op natuur-

basisvoorwaarden zijn

lijke wijze tot leven komt.

voor een succesvol internal

Dit uit zich in het gewenste

brandingtraject.

merkgevoel, merkdenken

Dialoog, Enthousiasme,

De 3 H’s zijn Hart, Hoofd

en merkgedrag.
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HART

MERKDENKEN VERSTERK
JE BIJVOORBEELD DOOR:
• Onderzoek naar reputatie
en medewerkersbetrokkenheid
• Integratie met
lopende projecten
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• Inhoudelijke

MERKGEVOEL WAKKER JE
BIJVOORBEELD AAN DOOR:
• Merkverhaal/paspoort

BIJVOORBEELD

MERKGEDRAG

HA

STIMULEER JE

HANDEN
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MERKGEDRAG
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themagesprekken

DOOR:
• Brandowners
• Merkwaardenmeetlat
• Afspraken
over gedrag
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E
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• Brandstory-formats
• Events
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In dialoog.
+10%
ALIGNMENT

VAN ALIGNMENT

Onze internal-branding-

dewerkers, afkomstig uit de

aanpak gaat uit van

verschillende onderdelen

optimale samenwerking

van de organisatie. Deze

met medewerkers. We

brandowners krijgen tijd,

geven hen daarom een

ruimte en mogelijkheden

actieve rol en concrete zeg-

voor het ‘opmerkelijk’

genschap. Pas als er wordt

maken van de organisatie.

samengewerkt op basis

Gemiddeld moet er op 10

van gelijkwaardigheid en

medewerkers tenminste

Als medewerkers ruimte

Bij ieder internal branding-

vertrouwen kan eigenaar-

1 brandowner zijn. Enne…

krijgen om inbreng te

traject stimuleren we

schap ontstaan. Je mensen

belangrijke stap: de manier

geven, hoort daar ook

met interventies een

kunnen dan meebouwen

waarop de brandowners

ruimte bij om fouten te

cultuur van veiligheid en

aan je merk en meedenken

worden gekozen en

maken. Want natuurlijk

vertrouwen. Eventueel

over het waarmaken van

benoemd. Begin hier goed

gaat niet alles altijd

zetten we een cultuurscan

de merkbelofte… dán gaan

en kies vanaf het begin

perfect. De cultuur binnen

in om te bepalen in welke

ze je merk maken! Hiertoe

voor de dialoog.

jullie organisatie is hierin

mate dit nodig is. Denk

een belangrijke factor.

bij de cultuurinterventies

Voelen mensen zich vrij

aan feedback- en

om initiatief te nemen?

communicatietrainingen,

Hebben ze het vertrouwen

complimentendouches

dat hun inbreng wordt

en het tonen van

opgepakt? Of zijn ze bang

kwetsbaarheid door

om afgerekend te worden?

leidinggevenden.

vormen we een groep me-
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DE TOEGEVOEGDE WAARDE

=

+6%

EMPLOYEE
EFFORT

=

+2%

PERFORMANCE2

Vanuit vertrouwen.

Beleg verantwoordelijkheden.
verantwoordelijk is voor het

bepaling van de ruimte

managen van jullie merk.

die medewerkers krijgen

In samenspraak met HRM

voor hun inbreng, zowel

en de groep brandowners

in het tijdelijke proces

kan zo een duidelijke

van merkbouw als in het

structuur worden gecreëerd.

permanente proces van

Belangrijk in dit kader:

waarmaken. Daarbij ligt

weten de medewerkers welk

het accent op het verbinden

‘opmerkelijk gedrag’ van ze

van het merkverhaal

wordt verwacht en worden ze

met het dagelijkse

hier ook op beoordeeld? Voor

werk. Duidelijkheid

daadwerkelijke verankering

over bevoegdheden en

is dit noodzakelijk, want

mogelijkheden is nodig

bedenk: wat niet wordt

voor zowel de werkgever

gemeten wordt niet

als de werknemer. Dit

gemanaged.

gaat het best als er in

OOG
AL
DI

OUWEN
RTR
VE

ieder geval één persoon

traject kan niet zonder een

VE
RA
RDELIJKHE
OO
ID
TW
N

Een internal branding

Merk
EN

THO

U SIAS M

E

DIALOOG,
ENTHOUSIASME, VERTROUWEN EN
VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN DE VIER
BASISVOORWAARDEN VOOR INTERNAL
BRANDING
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Houd enthousiasme levend.

8

Het merk vormt de

vraagt om communicatie

verbindende factor

op emotioneel niveau.

binnen jullie bedrijf.

Om communicatie die

De purpose waarop het

bij medewerkers het

merk gebouwd is vormt

gevoel oproept ‘ja –

het kloppend hart… de

gaaf dat ik hier werk,

bron voor alles wat jullie

ik word warm van dit

doen. Het is belangrijk

bedrijf’. Met brandstories

dat alle medewerkers

en brandevents op

hierop aangesloten blijven

regelmatige basis houd

en dat er vastgestelde

je het enthousiasme

momenten zijn waarop

rond jullie merk levend

je het merk ‘ervaart’. Dat

in de organisatie.

“Dat vraagt om
communicatie die
bij medewerkers
het gevoel oproept
‘ja – gaaf dat ik hier
werk, ik word warm
van dit bedrijf’.”

#1 Hart
Raak het hart van medewerkers met goede ‘moodcommunicatie’. Maak ruimte voor persoonlijke beleving
en verwerking en het onderling delen hiervan. Laat
medewerkers voelen waar jullie gezamenlijk voor staan
en stimuleer ze om hierover met elkaar in gesprek te
gaan en het uit te stralen naar klanten.

#3 Handen
Maak het praktisch en faciliteer
medewerkers om in hun werk van alledag

#2 Hoofd

de waarden van jullie bedrijf om te zetten
in concrete normen zodat de buitenwereld
de eigenheid gaat herkennen en beloftes

Neem medewerkers mee in de logica en het

daadwerkelijk worden waargemaakt. Dit

nut van marktgeoriënteerd werken. Integreer

kan heel concreet in tijd, met budget of

deze rationele benadering in trainingen en

met opleidingsmogelijkheden. Laat teams

whitepapers. Laat medewerkers nadenken

concrete afspraken over gedrag maken en

over wat ze van het merk en hun positie in

deze vastleggen in een convenant.

de organisatie vinden. En help ze om zelf op
ideeën te komen hoe ze optimaal vanuit de
merkgedachte kunnen werken.
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Onze Alignment roadmap.
Wanneer je met ons aan

vlak. Belangrijk om je te

de internal branding

realiseren is dat internal

van je organisatie gaat

branding commitment

werken, kom je niet voor

en tijd vraagt. Het is een

verrassingen te staan.

langetermijnproces, waarin

Onze Alignment roadmap

onze inbreng geleidelijk

biedt jou een overzichtelijk

afneemt. Met als doel dat

stappenplan waarin we

jouw organisatie het

precies definiëren wat we

uiteindelijk zelf draaiende

in elke fase doen en op welk

houdt.

1e
kwartaal
2e
kwartaal

“Een goed internal
brandingtraject laat mensen
een psychologische transitie
doormaken, waardoor ze zich
anders gaan gedragen.”
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3e
kwartaal

4e
kwartaal

“Als medewerkers graag bij je
(blijven) werken en vanzelf het
beste geven, wordt bevlogenheid
een beloning op zich.”
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Betrokkenheid loont.

BETROKKEN MEDEWERKERS:

Medewerkers vormen in

het belangrijk is om ruimte

DE VOORDELEN

onze ogen het kapitaal

te geven en medewerkers

· Ze zijn minder vaak ziek

van iedere organisatie.

grotendeels zelf te laten

· Ze weten hoe zij bijdragen aan het grotere plaatje en

Echter, in veel sectoren is

beslissen hoe ze hun werk

ervaren daardoor meer duidelijkheid en werkgeluk

de arbeidsmarkt krap en

doen. Want betrokken

· Ze ervaren meer zingeving: voor millennials een be-

hebben werknemers het

medewerkers zetten niet

langrijke reden om ergens langer te blijven werken

voor het kiezen. Dat vraagt

alleen je merk naar buiten

een meer medewerker-

toe goed neer, het heeft ook

gerichte aanpak van

de mate van betrokkenheid

bedrijven. En hoewel de ene

ook effect op verzuim,

UIT HET CBS-RAPPORT

werknemer de andere niet

werkgeluk en verloop.

TRENDS IN NEDERLAND

is, laat onderzoek zien dat

32%

van alle medewerkers
in Nederland ervaart
een leeg gevoel na
de werkdag3

1%

lager ziekteverzuim
bespaart werkgevers € 2,6
miljard per jaar,
gemiddeld € 400
per werknemer4

Meer werknemers zeiden

maand last van. Andersom

afgelopen jaar psychisch

laat onderzoek zien dat

vermoeid zijn door het

verzuim omlaaggaat als

werk. Hun zelfstandig-

medewerkers betrokken

heid daar is de afgelopen

zijn en dat deze betrokken-

tien jaar voornamelijk

heid vooral samenhangt

gedaald. De meest voorko-

met goede communicatie,

mende klacht is een leeg

autonomie in het werk, af-

gevoel aan het einde van

wisseling in de werkzaam-

een werkdag. 32% van de

heden en goede ontwikkel-

werknemers heeft daar

mogelijkheden.

minstens een paar keer per
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“Zet je medewerkers op
nummer één, twee en
drie. Dan pas de klant.
Het is de medewerker
die de klant op één zet.”

Zingeving kan een
werknemer gemiddeld

125

%

productiever maken5
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Van betrokkenheid naar alignment.
In onze seculiere samen-

voor bezieling. Het helpt je

Dit is precies de reden

leving is ‘zin’ voor veel

om betrokken medewer-

waarom we het DEVV3H-

mensen iets geworden

kers aan je te binden die op

model hebben ontwikkeld.

dat je zelf moet maken:

basis van het verhaal van

zinkrijging. Als je zin niet

jouw organisatie voor je

van boven krijgt aange-

kiezen. Medewerkers die

reikt, zul je er zelf naar

aan dat verhaal bijdragen,

op zoek moeten. En laat

krijgen er zingeving voor

dat nu net zijn wat we met

terug.

name Millenials zien doen.
Zij geven minder om geld

Als medewerkers hun per-

of om status en meer om

soonlijke drijfveren kunnen

zingeving op het werk.

koppelen aan de purpose

ALIGNMENT

why van jullie bedrijf slaat

Medewerkers

Onderzoek toont aan dat

de ‘vonk’ over en gaan deze

met name Millenials het

Aligned medewerkers de

belangrijk vinden dat hun
werk zinvol is (Hewlett,
Sherbin & Sumberg, 2009).

maken, of liever: over-

Door als bedrijf of orga-

treffen. En jawel: dán gaan

nisatie merkgeoriënteerd

jullie echt vliegen!

te werken, maak je ruimte
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voegen vanuit
BETROKKENHEID

betrokkenheid

beloften die jullie doen aan

Medewerkers en

je klanten ook echt waar-

waarde toe met

organisatie delen

hun expertise

overtuigingen
en kiezen voor
elkaar

“Customers will
never love a company
until the employees
love it first.”
- Simon Sinek
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Behoud je talent.
Welke medewerkers

meest getalenteerde

high performers zijn. Een

stappen het eerst op? Je

werknemers hebben hogere

veelgemaakte fout is dat

zou zeggen dat dit de minst

verwachtingen van hun

deze mensen veilig aan

betrokken medewerkers

werk. Daarnaast hebben

hun lot kunnen worden

zijn. En dat klopt zeker:

ze door de krapte op de

overgelaten. Blijf hen

het verbeteren van

arbeidsmarkt volop keuze

betrekken en uitdagen!

betrokkenheid is één van

uit alternatieven. Ze zoeken

de beste manieren om de

betere kansen waar ze

uitstroom te beperken.

kunnen groeien en hun

Maar dat is niet het

talenten ontwikkelen.

volledige plaatje. Uit
onderzoek van Gallup

Het belangrijkste om

blijkt dat bij onvoldoende

te onthouden: je kunt

betrokkenheid je meest

de betrokkenheid van

getalenteerde medewerkers

een medewerker niet

nét zo snel het bedrijf

alleen aflezen aan zijn

verlaten als de minder goed

of haar prestaties.

presterende werknemers!

Betrokkenheid verhoogt
de productiviteit, maar
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Maar waarom stappen

je beste mensen kunnen

zij ook zo snel op? De

net zo goed ongelukkige

1

#

DE PIRAMIDE VAN MEDEWERKERSBEHOEFTEN6

Aligned/geïnspireerde
medewerkers

Halen
zingeving en
inspiratie uit de
missie van de
organisatie

Betrokken
medewerkers

Zijn
onderdeel van
een buitengewoon team

Hebben de
autonomie
om hun werk
te doen

Zijn
geïnspireerd
door de leiders in
hun organisatie

Leren en
groeien
elke dag

Maken
verschil
en hebben
impact

Tevreden
medewerkers

Hebben
een veilige
werkomgeving

Hebben de tools,
training en resources om hun
werk goed te doen

Kunnen efficiënt
werken zonder
overdadige
bureaucratie

Worden
gewaardeerd en
eerlijk beloond
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In de praktijk: hoe staat het in
jouw organisatie met de 8
elementaire factoren voor
intern merkenthousiasme?

Doe de scan.
Als 18% van de waarde van jullie
organisatie wordt vertegenwoordigd
door het merk, loont het de moeite
voortdurend te investeren in jullie
merkkracht. Bij Buro Dirigo helpen we
jullie merk van binnenuit te versterken,
samen met jullie medewerkers. Hebben
jullie de 8 elementaire factoren voor

Medewerkerbetrokkenheid en
alignment Medewerkers die vanuit
hun betrokkenheid extra waarde
toevoegen aan jullie bedrijf. Hoe wakker
je enthousiasme aan bij de gemiddeld
80% die ‘gewoon hun best doen’, maar
ook niet meer dan dat? Door met een
goed communicatieconcept vanuit
een inspirerend organisatieverhaal en
kloppende interne communicatie de
dialoog met medewerkers aan te gaan.

Merkontwikkeling en -beheer Een
merk is nooit af. De wereld om ons heen
verandert voortdurend. Stel daarom de
merkstrategie geregeld scherp. En bouw
een structuur waarbinnen jullie het
merk gedegen ontwikkelen en beheren.

Heldere gedragsafspraken Ieder
bedrijf heeft zo z’n normen. Denk aan
wees op tijd of handel mails binnen
24 uur af. Normen die zijn afgeleid uit
heldere waarden krijgen betekenis. Niet
het gedrag an sich is het doel. Het gaat
om het samenleven van datgene waar
jullie met elkaar voor staan.

Opmerkelijke werving Ook in
deze tijd van krapte loont het om
kritisch te zijn op het vinden van
de juiste medewerkers. Die ‘aan’
gaan op dat waar jullie voor staan
en enthousiast worden van jullie
organisatieverhaal. Die willen
bijdragen aan het bereiken van jullie
overkoepelende doelstellingen. Wiens
persoonlijke waarden aansluiten bij
jullie bedrijfswaarden. Door de werving
‘opmerkelijk’ te maken, is de kans op
een match made in heaven het grootst.

Merkpositionering Merkbaar, zichtbaar
en geloofwaardig onderscheidend ten
opzichte van de concurrent. Een goede
positionering levert trouwe klanten
op die 16x meer uitgeven dan gewone
klanten en zijn 25% winstgevender.

Zorgvuldig on- en offboarden
Deze begrippen doen niet voor niets
denken aan scheepvaarttermen. Want
ja: het is mooi om een dienstverband te
zien als een reis, en het is goed om deze
in kaart te brengen. Zo kun je de

intern merkenthousiasme op de radar?

Een zorgvuldige scan is maatwerk.
Buro Dirigo zorgt voor een prak
tische toepassing in jouw organisatie.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
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belangrijke punten markeren en
optimaal voor je medewerkers
faciliteren. En ja: wij geloven ook in een
goede introductie- en uitzwaaiperiode
en helpen jullie bij de realisatie van
adequate (onderdelen van) programma’s
hiervoor.
Cultuurinterventies Het verhogen van
medewerkersbetrokkenheid middels een
permanente dialoog werkt alleen als de
bedrijfscultuur hier open en veilig genoeg
voor is. Met gerichte interventies kun je
helpende elementen van jullie
bedrijfscultuur versterken of
bespreekbaar maken waar de schoen
wringt.
Talentontwikkeling Vaak zijn het jullie
medewerkers die het directe contact
met klanten hebben. Zijn medewerkers
toegerust om als ambassadeurs het
verhaal van jullie organisatie uit te
dragen? Of beter nog: weten jullie
medewerkers verwachtingen van klanten
te overtreffen?

Talentontwikkeling

Alignment

Heldere
gedragsafspraken

Cultuurinterventies

Zorgvuldig onen offboarden

Merkpositionering

Opmerkelijke
werving

Merkontwikkeling
en -beheer
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Dus.
• Ons DEVV3H-model biedt je samenhang en focus om de meerwaarde van je
organisatie structureel te verbeteren.

Ben jij er ook klaar
voor om je merk van

• Het vertrekpunt is een scan van de 8 elementaire factoren voor
merkenthousiasme binnen jouw organisatie.

binnenuit te veranderen en wáár te
maken? Bel dan voor

• Daarna gaan we samen aan de slag met de Alignment roadmap. We

een afspraak op

gebruiken de resultaten uit de scan om samen met jullie de doelen op lange

023 - 531 00 00 of

termijn in te vullen.

stuur een mailtje naar
alisa@dirigo.nl. We

• Tijdens het proces zorgen we voor optimale begeleiding en ondersteuning
zodat jullie medewerkers het merk zelf gaan léven. Want zoals we heilig
geloven bij Buro Dirigo: Mensen maken merken.
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horen graag van je!

“Organisations
don’t perform.
People do,
one by one.”
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Over Buro Dirigo.
Buro Dirigo is een marke-

de buitenwereld vindt

voor internal branding,

We hopen je met dit boekje

tingcommunicatiebureau,

dat jullie belofte op een

wordt er nog teveel vóór

een goede introductie te

gespecialiseerd in internal

goede manier wordt

medewerkers in plaats van

hebben gegeven, maar

branding. Als merkbouwers

waargemaakt, is er sprake

mét medewerkers gedacht.

we lichten deze unieke

vertalen wij het unieke

van een goede reputatie.

Daarom hebben we op

methode natuurlijk graag

basis van onze jarenlange

toe in een gesprek. Tot
ziens bij Buro Dirigo!

DNA, de ‘vonk’ van jouw
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organisatie naar een

Een sterk merk voegt

ervaring het DEVV3H-

aansprekend merk met een

waarde toe en hierin spelen

model ontwikkeld.

relevante belofte voor jullie

medewerkers een cruciale

klanten of andere stake-

rol. Jullie merkbelofte

holders. In de aanloop hier

krijgt pas kracht als jullie

naartoe kijken we vanuit

medewerkers deze in de

verschillende perspectie-

praktijk van iedere dag

ven naar jullie organisatie.

waarmaken. En de mate

Maar het neerzetten van

waarin werknemers het

jullie merk is geen doel op

merk weerspiegelen,

zich. Je wilt relevanter wor-

bepaalt de impact

den in meer koopsituaties.

ervan. Dat betrekken van

Klanten putten vertrouwen

medewerkers gaat niet

uit sterke merken. Het

vanzelf. Hoewel er steeds

helpt ze kiezen. Pas als

meer aandacht komt

#

1
fan

Betrokken
medewerkers zorgen
voor gemiddeld

“Medewerkers
behouden is het
nieuwe werven.”

60

%

minder personeelsverloop7
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Ons team
Bij Buro Dirigo werken communicatieadviseurs, trainers en creatieven nauw
samen om elk internal brandingtraject te laten passen als een handschoen.

023 - 531 00 00

burodirigo.nl
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