




De simpele theorie van conceptontwikkeling = 
Formuleer je idee

1. Formuleer het doel (liefst SMART)

2. Definieer je doelgroep 

3. Bedenk de randvoorwaarden (tijd, geld, middelen, 
omgeving, etc.)

4. Houd een waanzinnige brainstormsessie





Crucq-Toffolo, G., & Knitel, S. (2013). Conceptdenken. Van 
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Deel 1: Basis: waarom denken in concepten? Wat ís 
conceptdenken?
Deel 2: Praktijk: 20 cases uit de creatieve industrie
Deel 3: Tools: methodes die je kunt inzetten voor ontwikkeling 
van concepten

> in minder dan drie uur



Deel 1: Basis (blz. 9 t/m 67)
Vanwaar dat denken in concepten = WHY? (denk aan Simon Sinek)

De huidige, postmoderne consument is regisseur van eigen bestaan, de 
maker van de eigen identiteit. Zingeving/Waarde geven aan dat 
bestaan is daarbij belangrijk geworden.



1.1: Moeten moet niet meer

Vroeger werd je bakker in Haarlem, omdat je vader dat ook was. Je 
geloofde wat je ouders geloofden en stemde op dezelfde politieke 
partij. 

Tegenwoordig bak je brood van biologisch graan omdat je een 
maatschappelijk verantwoorde zaak wilt runnen. Je hebt je eigen 
geloof, gebaseerd op aspecten uit verschillende religies en wisselt in 
politieke voorkeur.



1.2 De wereld verandert

De auteurs noemen vijf verschuivingen (, met name in de westerse 
wereld!):

- overvloed
- netwerk maatschappij
- individualisering van arbeid
- vereenvoudiging
- crisis (let wel: boek uit 2013… nu: onzekerheid over toekomst)



Overvloed



Piramide van Maslow anno 2018:



Voorbij het ego en het consumeren: 



Zingeving geldt ook voor bedrijven: wat is hun bijdrage aan de wereld?  
> WHY?



Consequenties voor producten en diensten:

Hoger in piramide

Waar staat dit product voor?
Vind ik het belangrijk?
Welke waarde hecht ik eraan?
Geeft het zin aan mijn leven?
Lost het een probleem op? Maakt het mij gelukkiger? Een beter mens?



VRAAG: OP WELK(E) BEHOEFTENIVEAU(S) ZIT JULLIE CASUS?



Netwerkmaatschappij

Iedereen en alles is wereldwijd bereikbaar, 24/7.

Ook informatie is overal online te vinden > iedereen waant zich een 
allesexpert.

Alles is te vinden > iedereen wil maatwerk en het liefst hier en nu.

> JULLIE BOODSCHAP MOET HET LEVEN MAKKELIJKER, INTERESSANTER 
OF LEUKER MAKEN > BIJ CASUS MANTELZORGERS?



Netwerkmaatschappij

Iedereen en alles is wereldwijd bereikbaar, 24/7.

Ook informatie is overal online te vinden > iedereen waant zich een 
allesexpert.

Alles is te vinden > iedereen wil maatwerk en het liefst hier en nu.

> JULLIE BOODSCHAP MOET HET LEVEN MAKKELIJKER, INTERESSANTER 
OF LEUKER MAKEN > BIJ CASUS MANTELZORGERS: VOORAL 
MAKKELIJKER / LICHTER 



Individualisering van arbeid

• Mensen werken steeds meer IN een bedrijf (voorbeeld zzp bij project) 
dan VOOR een bedrijf (werknemer in vaste dienst)

• Persoonlijke ontwikkeling wordt belangrijker dan schoolse kennis > 
een leven lang leren



Vereenvoudiging

In de gigantische overdaad aan informatie, producten en diensten is er 
een behoefte aan overzichtelijkheid: back to basics.

Producten en diensten onderscheiden zich niet meer door 
instrumentele, fysieke producteigenschappen, maar door het gedrag 
en de visie van de organisatie, de maker erachter. Denk opnieuw aan 
Sinek (WHY? HOW? WHAT?)

> men is op zoek naar uniciteit, geloofwaardigheid en authenticiteit: 
een kern op gevoelsniveau. Denk aan het college van vorige week!



Voorbeelden van back to basics:





Voorbeelden van back to basics:



- Crisis (2008 – heden?)

•Kapitalistisch systeem heeft ook zijn nadelen 
en zwaktes laten zien: hypotheekbellen, 
banken die klapten, graaicultuur.

•‘Veiligheid’, stabiliteit bestaat niet. Toekomst 
is onzeker.



- Crisis (2008 – heden?)

• > analytische denken met linkerhelft van brein volstaat niet meer 
• > wereld heeft ook, misschien vooral creatieve, scheppende geesten 

nodig: rechterhelft van hersenen!



1.3 Het nieuwe denken (blz. 17)

• Intuïtie – hart, vertrouwen, authenticiteit
• Beide hersenhelften
• Holistisch denken: het geheel
• Doen en denken wisselwerking
• Vertrouwen i.p.v. Controle
• Denken vanuit jezelf
• Eigen waarden



1.4 Conceptdenken (blz. 18 en 19)

•Doelgroepen met kenmerken op inkomen, onderwijs, 
geografische achtergrond verdwijnen > individuen
met gedeelde waarden komen op.

•Consument/Ontvanger van boodschap is op zoek naar 
Producenten/Zenders die zijn identiteit versterken.





1.4 Conceptdenken

•PRODUCTEN/BOODSCHAPPEN 
HEBBEN TEGENWOORDIG EEN VISIE 
NODIG, EEN VERHAAL.



1.4 Conceptdenken

• Holistische manier van denken waarbij linker- en 
rechterhersenhelft samenwerken: verstand en gevoel, ratio 
en emotie.
• Disciplinevrij
• Vanuit eigen waarden
• Visie terug te zien in allerlei conceptdragers: huisstijl, 

producten, diensten, evenementen, taalvariant, gebouw, etc.



Basis: hoofdstuk 2 VISIE EN CONCEPT

Visie en concept liggen in elkaars verlengde

Visie is een bepaalde houding, een standpunt. Het stuurt en komt van 
binnenuit. In een visie komen de begrippen ‘geld’ of ‘winst’ niet voor. 
De visie is het WAAROM, je reden van bestaan. 
> Vaak op websites te vinden bij “Over ons”

Concept is een samenhang van ideeën, bepaald vanuit de visie. Hier 
vind je meer de WAT en HOE.



Voorbeeld van een verschil in visie
LEGO vindt dat speelgoed de fantasie 
moet prikkelen en dat je zelf dingen 
creëert

BARBIE vindt dat speelgoed mooi en 
gemakkelijk moet zijn en aanleiding geeft 
tot rollenspelen.



Meer voorbeelden van visies:
• Google vindt dat de informatie van de wereld voor iedereen 

georganiseerd en toegankelijk gemaakt moet worden.



Visie Nike:

• Als je een lichaam hebt, ben je een atleet.



Visie Efteling:



2.1.2: Waarden

• Waarden zijn nodig om de visie te kunnen beschrijven.

• Waarden geven aan wat we ‘goed’ en belangrijk (WAARDEVOL) 
vinden.

• Voorbeelden van waarden: vrijheid, respect, veiligheid, eerlijkheid, 
trouw, verantwoordelijkheid, moed, geluk (happiness…), et cetera.



Vraagjes: aan welk bedrijf denk je bij …

Happiness (Geluk/Blijheid)?





Vraagjes: aan welk bedrijf denk je bij …

Veiligheid?





Vraagjes: aan welk bedrijf denk je bij …

Vrijheid?





Vraag: welke waarden hebben ‘jouw’ 
organisatie(s)?



2.2.1: Definitie Conceptdenken

Het begrip ‘concept’ (in ruimere zin) is moeilijk in 
één definitie te vangen











Crucq-Toffolo & Knitel (2013):

”Een concept is niet in een enkele definitie te vangen en 
daarom bestaat onze definitie te vangen en daarom bestaat 
onze definitie uit drie stadia die elkaar nodig hebben….

1. Het slapende concept...
2. Het ontwakende concept...
3. Het levende concept...” (blz. 28)



1. Het slapende concept:

Het waarom, de essentie van de visie > kernwaarden.

Voorbeeld BNN: ’BNN vindt de wereld niet grauw en saai. Je moet er 
zelf kleur aan geven.’

Waarden: humor, brutaliteit, eigenzinnigheid, fris, ‘lust for life’



2. Het ontwakende concept:

Vertaling van de essentie van de visie in een oneliner of 
een begrip.

BNN: ‘BNN, laat niet los!!’



3. Het levende concept:

Het doorvoeren in conceptdragers: 
producten/diensten, organisatie, communicatie, fysieke 
omgeving, netwerk. Door deze conceptdragers komt 
omgeving in aanraking met het concept.

BNN: presentatoren met lef, humor en straatwijsheid.



Een sterk concept (ideaal, dus)
• … sluit aan bij de visie
• … genereert aandacht
• ... zorgt voor gesprek
• ... past bij de organisatie
• ... is gemakkelijk te begrijpen en uit te leggen
• … gaat samen met de kracht van taal
• … is herkenbaar
• … is lang houdbaar
• ... is niet statisch
• … is disciplinevrij



Basis, hoofdstuk 3: CONCEPTONTWIKKELING



Conceptontwikkeling

… is een iteratief proces.  Een trein die nooit stopt en kriskras door het 
land gaat.

Vergelijk het met een meesterlijk gerecht van een topkok: er is veel 
kennis nodig, maar ook intuïtie, een juist momentum, geluk, ervaring 
etc.



https://www.youtube.com/watch?v=JA7G7AV-LT8

…en heel, heel vaak falen...

https://www.youtube.com/watch?v=JA7G7AV-LT8


3.2 Aanvliegroute
Vraagsturende conceptontwikkeling:
- Er is een opdrachtgever.
- Er is een probleem of vraag.
- Er zijn regels, kaders en randvoorwaarden.

Verkennende conceptontwikkeling:
- Geen opdrachtgever > eigen idee, later pas op zoek naar geïnteresseerden.
- Geen probleem of vraag > je creëert vanuit kansen je eigen mogelijkheden.
- Eigen regels, kaders en randvoorwaarden.



Welke variant geldt voor jullie?





Divergeren en convergeren

• Divergeren
• Kwantiteit: veel mogelijke en 

onmogelijke oplossingen
• Breedte 
• Diffuus
• Geen oordeel
• Intuïtie
• Chaos

• Convergeren
• Kwaliteit: selecteren en 

combineren (1+1=3)
• Diepte
• Focus
• Waarderen
• Ratio
• Orde



Stap1: Probleemverkenning
Zie briefing van opdrachtgever: gemeente Amsterdam

https://hbochallenge2018.wordpress.com/tag/gemeente-amsterdam/

https://hbochallenge2018.wordpress.com/tag/gemeente-amsterdam/


Wat is nu de kern van het probleem? Zoek verder. (15 minuten)



Wat is de identiteit van de zender? (15 minuten)



Voorbeeld: Tony Chocolonely

Een man, een beetje stoer voorkomen, beetje 
gek, meestal vrolijk, cynisch, bewust van de 
wereld, sociaal, wil het graag goed doen. 
Hoog opgeleid, slim en toegankelijk. Soms 
wat bot. Hij vraagt zich regelmatig af waarom 
iets gebeurt zoals het gebeurt.



Wat kun je verder halen uit de briefing? (20 
minuten)
•Wat is nu uiteindelijk de (kern)vraag/het (onderliggende) 

probleem?
•Wat is de doelgroep? Wat vindt de doelgroep belangrijk?
•Wat zijn de randvoorwaarden? (beschikbare tijd? Budget?)
•Wat is de visie van de organisatie?
•Wat zijn de doelstellingen?
•Wat zijn belangrijke waarden voor de organisatie?



Trendonderzoek  (15 minuten)



Doelgroepverkenning
• Belevingswereld?
• Drijfveren?
• Mediagedrag?
• Waarden?
• Dag uit het leven van?

• > Wat doet X? Wat denkt X? Wat voelt X? Waar vinden we X? Wat 
beweegt X? Wat houdt X tegen om het gewenste gedrag te tonen?
• Met welk(e) argument (rationeel of emotioneel) kunnen we X 

overtuigen het gewenste gedrag te vertonen?



Dit zijn belangrijke vragen!

De antwoorden geef jij aan het begin van jouw presentatie aan 
gemeente Amsterdam, want dit is de basis van jullie concept!  

De antwoorden sturen immers jullie oplossingen en ideeën!

Het DNA en de waarden van de afzender moeten immers zoveel 
mogelijk overeenkomen met die van de ontvanger = valuefit!!



Output van het slapende concept

Wat zie ik?
- Wat zijn volgens jullie en/of de opdrachtgever de belangrijkste 

waarden?
- Wat zijn de belangrijkste trends in de maatschappij?
- Wat vindt de doelgroep belangrijk?
- Kortom: wat is de valuefit tussen trends, waarden, doelgroep en 

opdrachtgever?

Wat vinden wij daarvan? Het antwoord is jullie visie!



Voorbeeld:



3.6: Het ontwakende concept (blz. 52 en verder)

• Actieplan = na “Wat zie ik?”, “Wat vind ik ervan?” komt “Wat wil ik 
ermee?”
• Conceptnaam





3.7: Elementen van het levende concept (blz. 57-60)

1. Vertel verhalen (corporate storytelling)
2. Genereer aandacht en zorg voor gesprek
3. Grijp kansen
4. Zie je kracht
5. Timing
6. Design (balans en harmonie, contrast, eenheid en consistentie, 

nadruk, details)
7. Ken je doelgroep 



Brainstorm: werken met associaties

• Kies een woord. Neem het idee waar je campagne voor gaat voeren.
• Schrijf vervolgens in 2 minuten minstens 50 woorden eromheen. Alles 

mag. Niets mag beoordeeld worden.
• Maak een foto voor in jouw portfolio.
• Levert deze oefening een nieuw idee/concept op voor jullie groepje? 



Brainstorm: werken met uitvergrotingen

• Neem het idee waar je campagne voor gaat voeren.
• Bedenk hoe de wereld eruit gaat zien/klinken/ruiken/voelen/smaken 

als er geen aandacht meer besteed wordt aan het probleem. Schrijf 
dat links op het blad. Alles mag. Niets mag beoordeeld worden. 4 
minuten.
• Bedenk hoe de wereld eruit gaat zien/klinken/ruiken/voelen/smaken 

als het probleem helemaal opgelost wordt. Schrijf dat rechts op het 
blad. Alles mag. Niets mag beoordeeld worden. 4 minuten.
• Maak een foto van het eindresultaat voor in jouw portfolio.
• Levert deze oefening een nieuw concept/idee op voor jullie groepje?



Opdracht: Tool conceptversterkers (10 min)



Opdracht: Tool storytelling (10 min)



Opdracht: Tool aanraakmomenten (touchpoints)



3.7.1: de output van het levende concept
• Producten/diensten: breed begrip > ook evenementen, verpakkingen, 

horeca valt daaronder
• Interne organisatie: het concept gaat pas uitstralen als iedereen 

intern het concept begrijpt en voelt, ademt.
• Communicatie: concept en doelgroep zijn sturend voor de 

communicatie > zowel beeld- en taalgebruik als middelen: 
crossmediaal > website/social
media/kranten/print/evenementen/tv/radio/etc. 
• Fysieke omgeving bij het concept: vormgeving gebouwen, inrichting, 

huisstijl, fonts, kleuren etc.
• Netwerk: sponsors/leveranciers/afnemers/andere stakeholders



3.8: conceptontwikkelaar met stijl

Er is niet één manier waarop conceptontwikkeling plaatsvindt, maar 
allerlei manieren:

Vanuit intuïtie, onderbuikgevoel. Vanuit de ratio, de analyse. Allerlei 
mengvormen.



3.9: conceptontwikkelaarsgeheimen (blz. 64-67)

Een goede (ideale) conceptontwikkelaar 

…is nieuwsgierig (denk aan Einstein en Da Vinci)
...is open minded
…heeft fantasie
...heeft lef
...is goed in waarnemen
…is intuïtief/empathisch
...heeft overzicht/kan in- en uitzoomen
...legt snel verbanden
...is overtuigend
...kan goed in de huid van een ander kruipen



Nog een poging om het uit te leggen…

• https://www.youtube.com/watch?v=wLL_z8Ya6Ds

https://www.youtube.com/watch?v=wLL_z8Ya6Ds

