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Whitepaper

EEN MERKWAARDIGE 
OMGEVING

• Een plek waar het merk tot leven komt
• Aangenaam verraste klanten
• Hogere medewerkertevredenheid
• Lager ziekteverzuim
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Stel je voor dat klanten dit zeggen over jouw 
kantoor-, onderwijs- of zorgomgeving. En 
stel je eens voor dat ze dat positief bedoelen! 
Want merkwaardig is niet alleen ‘gek’, maar 
ook ‘bijzonder’ en in het beste geval zelfs 
echt merk-waardig. Dan is de omgeving dus 
passend bij het merk en de merkwaarden die 
de organisatie uit wil stralen. We spreken 
dan over zogeheten ‘Branded Workspaces’: 
een plek waar een merk tot leven komt.

DE ZIEL VAN EEN MERK
Merken zijn een typisch ‘marketing-ding’ voor 
veel mensen. Creatieve jongens en meisjes die 
iets met communicatie doen: die houden zich 
daarmee bezig. Ze kunnen er in lyrische termen 
over praten en zoeken continu nuances op, over 
hoe het ene merk anders is dan het andere. 
Een beetje op een manier zoals wijnkenners 
dat doen: met termen waar je met moeite een 
smaak bij kunt voorstellen. Is het drukdoenerij, 
of broodnodige diepgang om tot de ziel van het 
merk te komen? 

Laten we eerst maar eens kijken wat een merk, 
volgens de theorieboekjes, precies is.

Een merk is ieder teken (zoals benamingen, 
tekeningen, cijfers en vormen) dat in staat 
is de producten te onderscheiden en dat 
in materiële dan wel immateriële zin een 
zekere betekenis kan hebben. 
- Marketing Lexicon 4e druk

Als het merk ieder onderscheidend teken is, 
materieel en immaterieel, dan is het dus zeker 
ook onze werkomgeving van alle dag. Van de 
stoelen en tafels, de vloer en de wanden tot de 
kunst en de kleding. Sterker nog: deze materiele 
aspecten versterken immateriële aspecten, 
door de manier waarop ze zorgen dat klanten 
en medewerkers zich voelen en gedragen.

Daarvoor is het erg belangrijk dat dit allemaal 
‘klopt’. Een bedrijf dat zich voorstaat op waarden
als ‘open’, ‘uitdagend’ en ‘innovatief’ zou dus 
niet in een braaf kantoor met individuele 
bureaus en dichte deuren moeten zitten. Maar 
het gaat een slag dieper. Er is een duidelijk 
verschil tussen ‘innovatief’ en ‘creatief’ of 
tussen ‘professioneel’ en ‘zakelijk’. Het zijn, om 
met kleuren te spreken, meer verschillen in 
‘tinten’ dan in ‘kleuren’. Maar die tinten geven 
wel de richting aan en zorgen dat iets matcht… 
Of niet. In een goede ‘Branded Workspace’ 
herken je precies de ziel van het merk.

‘‘Wat een 
merkwaardige 
omgeving!’’

Afbeelding: Hoofdkantoor NUON, Amsterdam
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MEER DAN KLEUR EN LOGO
De term ‘branding’ stamt letterlijk af van het 
brandmerken van vee, waarmee de eigenaren 
van een ranch konden laten zien dat het vee 
van hen was. Je zou dus kunnen denken dat 
het volstaat om een logo of kenmerk van de 
organisatie door te trekken naar de fysieke 
omgeving.

Dat valt bijvoorbeeld op als je kijkt naar het 
hoofdkantoor van Ziggo in Utrecht. De oranje 
huisstijlkleur spat er vanaf en ook de vormtaal 
is herkenbaar in lijn met het logo met veel 
ronde details. Maar maakt die kleur en die 
vorm het geheel nu ‘echt’ Ziggo, of is er een 
dieperliggende boodschap te ontdekken? 
Zou het, met een ander kleurtje en logo, ook 
het kantoor van Vodafone kunnen zijn? Of 
herkennen we unieke waarden van Ziggo in de 
omgeving? Als je namelijk naar de kernwaarden 
van Ziggo kijkt, dan is het belangrijk dat deze 
ook af te lezen zijn aan de omgeving. Voor 
Ziggo gaat het om Verbinden, Vereenvoudigen, 
Uitdagen en Vernieuwen. De indruk van een 
echte ‘Branded Workspace‘ ontstaat als deze 
kernwaarden terugkomen in de manier waarop:

ruimtes zijn ingericht;
ruimtes worden gebruikt;
gewerkt wordt;
gasten worden ontvangen.

EFFECTEN VAN EEN WERKEND MERK
Is het vooral leuk om een omgeving te hebben 
waarin het merk zichtbaar en voelbaar is, of heeft 
het ook nog waarde? Dit is een terechte vraag, 
omdat het uitzoeken van merkversterkende 
details in een omgeving vaak een zorgvuldig 
en intensief keuzeproces is. Wat is de waarde 
ervan?

Voor organisaties die veel klanten ontvangen 
spreekt het voor zich dat een omgeving 
representatief moet zijn. Het heeft effect op 
de reputatie. Nu zou je kunnen zeggen dat 
iedere high-end inrichting ervoor zorgt dat een 
organisatie zich niet hoeft te schamen voor haar 
ontvangst, maar ‘Branded Workspaces’ gaan 
verder. Ze laten klanten zien en voelen dat het 
merk zich bewust is van haar identiteit en dat 
ze die ook op een vertrouwenwekkende manier 
kan uitstralen.

Voor medewerkers geldt dat zij zich altijd 
bewust zullen zijn van de kernwaarden van 
de organisatie, veel beter dan wanneer deze 
verteld of getraind worden. Er is geen ontkomen 
aan: de omgeving zet aan tot het leven van de 
business principes van het bedrijf. Dat leidt 
tevens vaak tot productiviteitswinsten (tussen 
6 en 8% wordt veelal aangenomen) en hogere 
medewerkersbetrokkenheid. En dit leidt weer 
tot lager (ziekte)verzuim.

Afbeeldingen: Hoofdkantoor Ziggo, Utrecht
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RELEVANTE RUIMTE
Uiteraard is niet iedere ruimte in een 
werkomgeving even belangrijk, als het gaat om 
het geheel inrichten naar de ziel van het merk. 
Het is belangrijk om te snappen hoe gebruikers 
geacht worden het pand te benutten. Wat 
zijn de momenten waarop de merkwaarden 
het meest benadrukt moeten worden? Is dat 
tijdens teamactiviteiten en dus in collectieve 
ruimten? Is dat vooral op informele momenten 
en dus op locaties als koffiecorners en het 
bedrijfsrestaurant? Of is het bijvoorbeeld bij de 
eerste ontmoeting met de omgeving, zoals de 
entree?

Natuurlijk is het ook een optie om bijzondere 
ruimten te creeëren, die het merk of één 
specifieke waarde daarvan op een unieke 
manier neerzetten: het kan allemaal. Met een 
goed besef van de plek waar het merk het 
meest relevant en onderscheidend kan zijn, is 
het makkelijker kiezen op welke aspecten van 
de integrale projectinrichting er wel of absoluut 
geen concessies gedaan mogen worden.

HET WERKEND MERK: MOEILIJKE KEUZES
Een vertaling van de essentie van het merk in 
de werkomgeving is een strategische keuze. De 
omgeving kan ingezet worden om het huidige 
merk te versterken, of juist om bepaalde nieuwe 
merkwaarden en gewenste houding, gedrag en 
cultuurelementen te stimuleren. In de praktijk 
valt op hoe vaak opdrachtgevers met de handen 
in het haar zitten bij het maken van keuzes.

Opvallend is dat het vaak ontbreekt aan een 
verbindende partij. In iedere schakel kan er 
wel iets ‘lost in translation’ raken. Het begint 
bij opdrachtgevers zelf, want die hebben te 
vaak geen heldere briefing, omdat ze hun 
eigen merkwaarden niet scherp genoeg 
benadrukken en daardoor te weinig van hun 
eigen DNA doorgeven. Architecten hebben wel 
de designvaardigheden, maar visualiseren te 
vaak hun eigen stijl en vinden het moeilijk om 
dienstbaar te zijn aan het merk. Aannemers 
daarentegen missen vaak het gevoel voor 
esthetiek en richten zich op het functionele van 
het project, niet op het gebruik en de betekenis 
van de ruimte. Er is behoefte aan een partij die 
de verschillende perspectieven samen brengt 
en helpt om de juiste, vaak moeilijke keuzes 
te maken. Het vertalen van merkwaarden naar 
vloeren, meubilair en verlichting vraagt kennis 
van de vraag en het aanbod en een feilloos 
gevoel voor de belevingsaspecten van kleuren,
vormen en texturen.

Afbeelding: Lobby The Student Hotel, Groningen

‘‘Wat zijn de momenten 
dat de merkwaarden 
het meest benadrukt 
moeten worden?’’



5Maasdam  |  Coenecoop 10-11  |  2741 PG  Waddinxveen  |  0182 517 822  |  info@maasdam.nl  |  www.maasdam.nl

VIER VRAGEN RICHTING EEN MERKWAARDIGE OMGEVING

Zijn onze kern- en merkwaarden nog actueel? Of veranderen deze de komende tijd als gevolg 
van veranderingen in onze markt of organisatie? Door onze economie wijzen trends op meer 
samenwerking, transparantie, digitalisering, flexibilisering, socialisering. Hoe raken de bewegingen 
in de maatschappij en uw specifieke markt de merkwaarden van de organisatie? Verwacht u dat 
andere waarden belangrijker worden, dan kan het heel goed zijn om dat in de fysieke omgeving tot 
uiting te laten komen.

Worden de gewenste kern- en merkwaarden herkend in onze werkomgeving? Dit zou een 
eerste verkenning kunnen zijn, waarbij het belangrijk is om kritisch te kijken naar de omgeving en op 
basis van beeldmateriaal te toetsen welke waarden men ermee associeert. Maak bijvoorbeeld een 
moodboard met de huidige inrichting en laat mensen uit je doelgroep woorden associëren met de 
omgeving. Zijn dit de woorden die zijn geformuleerd als merk- of kernwaarden? 

Kennen wij onze kern- en merkwaarden en begrijpen we wie en wat we zijn? Waarschijnlijk kent 
u uw huidige merkwaarden. Zo niet, dan is het raadzaam om op zoek te gaan naar de essentie in het 
DNA van uw organisatie. Maar ook als u ze wel kent, is het goed te controleren of ze wel consistent 
en scherp geformuleerd zijn. Worden ze in de organisatie doorleefd, of zijn het slechts woorden op 
papier? In dat laatste geval is het belangrijk te beseffen wat de waarde van de woorden is.

Zijn wij in staat om deze merkessentie te vertalen naar een ruimtelijke inrichting? Of hebben 
we daar hulp bij nodig? Keuzes op het gebied van de inrichting vragen om kennis van het merk, maar 
ook om kennis van de mogelijkheden. Op het gebied van vloeren, projectinrichting, verlichting: de 
gehele ruimte. Het kan erg verstandig zijn een partij aan tafel uit te nodigen die het aanbod en 
de verschillende mogelijkheden kent, binnen de randvoorwaarden van uw budget en functionele 
wensen en eisen.
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