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Waar komen we vandaan? Geef antwoorden op dit soort vragen:
• Wat verkopen we?
• Met welk idee is het allemaal begonnen?
• Hoe zijn we ooit aan onze naam gekomen?
• Wat zijn de belangrijke mijlpalen in de geschiedenis je onderneming of merk?

Wie ben je?
Waarom doen we wat we doen? Wat is onze diepste, innerlijke drijfveer?
• Hoe komt ons product tot stand of hoe verkopen wij het? Wat maakt jullie daarin anders?
• Waar geloven we in?
• Hoe gedragen wij ons?
• Waar vechten wij voor?
• Wat doen we in onze markt beter dan alle anderen?
• In welk opzicht zijn we onverslaanbaar?
• Waarop zijn onze concurrenten jaloers?
• Wat zeggen vakbroeders achter onze rug om? 

Je speelveld
Wat zijn - volgens onze doelgroep - de alternatieven voor ons product? Onze doelgroep kan zijn geld 
immers maar één keer uitgeven, dus: 
• Wie verliest er als wij winnen?
• Welke keuzes heeft onze doelgroep nog meer? (Kijk daarbij verder dan je eigen ‘productcategorie’)

Je doelgroep
Voor wie doen we wat wij doen? Omschrijf de ideale doelgroep van je product,
maak een ijkpersoon van:
• Is het een hij of een zij? Wat is zijn of haar naam? 
• Wat is de leeftijd van deze persoon?
• Is deze persoon getrouwd, heeft hij of zij kinderen? 
• Hoe ziet hij of zij de wereld?
• Hoe kijkt hij of zij tegen jouw (type) product aan?
• Welke merken verzamelt deze persoon om zich heen?
• Is er meer dan een doelgroep? Maak dan voor elke doelgroep een ijkpersoon. 

Je bewijs
Iets beloven is natuurlijk makkelijk, maar kan je die belofte ook waar maken? Daarom communiceer 
je altijd drie bewijzen die je belofte geloofwaardig maken. Vaak is het sterk als je voor deze bewijzen 
teruggrijpt op elementen uit de onderdelen 1 en 2. 

Met de bewijzen toon je aan waarom jouw merk beter is dan andere merken. Denk aan:
• De manier waarop het product tot stand komt of wordt verkocht
• Superieure kenmerken van je product
• Aanbevelingen van experts
• Emotionele redenen 
• Demonstraties
• Bewijzen uit de geschiedenis van het merk

Je meest unieke eigenschap
Wat is de meest aanlokkelijke reden voor je doelgroep om voor jouw merk te kiezen?
Beschrijf in een korte zin wat je merk zijn concurrentievoordeel geeft. Dit is één element uit het 
gehele merkdiamant. Door deze vragen te beantwoorden vindt je de meest unieke eigenschap:
• Is het uniek en onderscheidend in je Speelveld?
• Is het relevant vanuit het oogpunt van je doelgroep?
• Is het consistent met de rest van het merkdiamant?

Zorg ervoor dat je meest unieke eigenschap belangrijk is:
• hij moet de aandacht trekken
• geloofwaardig zijn
• en onderscheidend genoeg zijn om te kunnen worden onthouden

Je merkessentie
Je merkessentie vertelt je waarom jouw merk voor altijd jong blijft. Destilleer de
positionering van je merk in één heldere gedachte van maximaal vier a vijf woorden.
Zoals de Meest unieke eigenschap de kern definieert waarom jouw merk beter is dan alle andere 
aanbieders, vertelt de merkessentie waar jouw merk in de kern over gaat. 

Van alle facetten van de Merkdiamant is dit de meest taaie opdracht. Hoe scherper je de vorige 
facetten hebt omschreven, hoe sneller je tot de merkessentie kunt komen. 

Heb je de merkessentie gevonden? Gebruik hem dan om alle andere facetten nog
scherper te slijpen. Een diamant kan je immers alleen slijpen met een andere diamant. 

Je belofte
De belofte is jouw antwoord op het hoofdinzicht. Je bevestigt ermee de gevoelens en verlangens 
van je doelgroep. Het is dus je belangrijkste verkoopargument.
Met je belofte geef je jouw doelgroep een reden om te kiezen voor jouw merk. 

De belofte beschrijft de manier waarop jouw product de problemen van je doelgroep oplost of 
hoe het product het leven van je doelgroep verbetert. Je merkbelofte kan functioneel zijn,
emotioneel zijn of juist iets te maken hebben met zelfexpressie:

Functioneel: je product of een onderdeel van je product lost een probleem op.
Het is op een bepaalde manier handig voor je doelgroep. 

Emotioneel: door te kiezen voor jouw merk krijgt je doelgroep een goed gevoel.

Zelfexpressie: door te kiezen voor jouw merk kan iemand laten zien wie hij is of wil zijn.

Een belofte kan ook een combinatie zijn. Een Volvo is veilig (functioneel) en je voelt je er erg
verantwoordelijk door (emotioneel). 

Het hoofdinzicht
Bij een inzicht ga je op zoek naar de diepste motivatie van je ijkpersoon. Waarom zou hij of zij voor 
jouw merk of product te kiezen. Een inzicht heeft vrijwel altijd een link met het Speelveld, maar 
meer nog met de leefwereld van je ijkpersoon. Stel jezelf daarom dit soort vragen:

• Welke rol speelt onze dienst in het leven van onze ijkpersoon?
• Hoe kan ons merk het leven van de ijkpersoon verbeteren?
• Met welke paradoxen of conflicterende behoeften heeft je ijkpersoon te maken?
• Op wie is je ijkpersoon jaloers?
• Naar welke kansen is je ijkpersoon op zoek?
• Waar ligt je ijkpersoon wakker van?
• Wanneer en waarom is het belangrijk dat het product zijn werk doet?
• En wie in zijn omgeving zal dat dan direct opvallen?
• Wanneer zou jouw product positief opvallen bij de ijkpersoon?

In de zoektocht naar het inzicht blijf je jezelf net zo lang afvragen ‘waarom?’ totdat je inzicht over-
eenkomt met hele basale menselijke behoeften, zoals: ik wil opvallen, ik wil succes, ik wil voor 
iemand zorgen, ik wil veiligheid, etc.
 
Heb je meerdere ijkpersonen? Ga dan voor elk ijkpersoon op zoek naar het eigen inzicht.

De Merkdiamant  is een model van
Het is Tijd voor Helderheid. Het:
• Legt een fundament onder al je
 communicatie
• Legt jouw positionering vast
• Maakt je merkwaarden
 glashelder en overdraagbaar

www.hetistijdvoorhelderheid.nl

®In elke onderneming schuilt een ruwe diamant. 
Slijp hem fijn en verhoog zo je marktwaarde.
Door elk facet apart te belichten en te doorgron-
den, ontstaat een helder, fonkelend merk.
Jouw merk.

®De Merkdiamant


