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Vraag om een 
TESTIMONIAL

TIP

Denk goed na over wie je benadert: 
ga voor enthousiasme en impact.

Stuur op de inhoud zonder de gewenste boodschap op te leggen. 
Vraag bijvoorbeeld specifiek naar een ervaring waarbij je de klant hebt weten te verrassen.

Gebruik (bewegend) beeldmateriaal: 
vraag of je een foto bij de quote of het artikel mag plaatsen of neem een korte video op met je 
ambassadeur. Dat maakt het extra geloofwaardig; het netwerk van jouw ambassadeur zal je 
testimonial bovendien sneller bekijken als deze op social media voorbij komt.

1  

2  

3

Laat anderen jouw 
‘verhaal’ vertellen.
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Wat is de meerwaarde van een poll?

 Je creëert op een laagdrempelige manier interactie met je volgers. Dit zorgt voor  
meer verbinding met je merk/bedrijf;

 Polls geven je inzicht in wat er leeft onder je volgers.
 De resultaten zijn met slechts één click beschikbaar;
 Je kunt deze waardevolle informatie meteen benutten om je product, dienst

 of communicatie-aanpak te verbeteren.
 Nieuwe tools scoren doorgaans beter binnen het LinkedIn-algoritme.

Alle reden dus om te kijken of polls voor jou werken!

Gebruik de 
LINKEDIN-POLL

Tips & tricks voor een LinkedIn-poll
 Je kunt een poll plaatsen op je persoonlijke profiel, je bedrijfspagina of in een groep.
 Bedenk een relevante vraag of stelling. Hiervoor heb je maximaal 130 tekens. 
 Leg je volgers minimaal 2 en maximaal 4 keuzes voor. Voor elke keuze zijn er 30 tekens 

 beschikbaar: kort, maar krachtig communiceren dus!
 Polls over politieke voorkeur, gezondheid of andere gevoelige onderwerpen zijn niet toegestaan.
 Standaard is je poll zichtbaar voor ‘iedereen’. Dit zijn je opties:

• Iedereen op LinkedIn en Twitter
• Alleen eerstegraads connecties
• Leden van de groep waarin de poll is gedeeld
• Aanwezigen bij een specifiek evenement

 Het is helaas niet mogelijk een afbeelding te plaatsen bij je poll. Je moet je volgers dus 
 inhoudelijk weten te prikkelen met je stelling/keuzes!
 Let op: is je poll eenmaal geplaatst, dan kun je ‘m niet meer openen. Denk dus goed na over je vraagstelling 

en test ‘m onder bijvoorbeeld collega’s of familie!

TIP

5

1 Ga naar ‘Begin met het schrijven van een bijdrage’

2 Klik op ‘Opiniepeiling opstellen’ 

3 Typ je vraag in het bovenste veld (maximaal 140 tekens) en geef de antwoordmogelijkheden in.

4 Stel in hoe lang je poll zichtbaar moet zijn. 1 dag, 3 dagen, 1 week of 2 weken.

5 Klik op ‘gereed’ en voeg relevante hashtags (en eventueel een introtekst) toe.

6 Kies met wie je de poll wilt delen.

Hoe plaats je een LinkedIn-poll?
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TIP
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Je claimt je expertise 
in je vakgebied. 

Met een infographic 
vormgegeven in jouw 
huisstijl koppel je kennis 
direct aan jouw bedrijf 
of merk.

Omdat mensen gevoelig 
zijn voor autoriteit, bouw 
je positieve merkaandacht 
en naamsbekendheid op.
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3 REDENEN WAAROM:

2. MERKAANDACHT

3. EXPERTISE

Benadruk cijfers met 
een INFOGRAPHIC
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Tips voor het succesvol inzetten van 

STORYTELLING IN JOUW ORGANISATIE:

Vertel een
authentiek verhaal

TIP

Start met een overkoepelend bedrijfsverhaal of 
corporate story: hoe is het bedrijf ontstaan, vanuit 
welke drive helpen jullie klanten en welke unieke 
oplossing of toegevoegde waarde leveren jullie? Houd 
het geloofwaardig en maak het persoonlijk.

What’s your story?
Opgeklopte commerciële boodschappen zijn niet meer 
van deze tijd. Daar prik je zo doorheen. Klanten zijn op 
zoek naar vertrouwen en verbinding. Overtuigen doe je 
met inspirerende en authentieke verhalen. Verhalen met 
emotie. Verhalen die raken. Verhalen uit het hart.

1 2 3

Bouw je verhaal rondom de kernwaarden van jouw 
organisatie. Nog geen kernwaarden bepaald? Plan 
een dagdeel in met het MT en een (interne of externe) 
communicatieprofessional. Beperk je tot vier of vijf 
kernwaarden voor focus en een helder verhaal.

Ga voor impact: wordt het een stijlvolle bedrijfsvideo, 
een artikel op de website, een human interest verhaal 
in een ondernemersmagazine of bijvoorbeeld een 
interactieve infographic? Zorg in ieder geval voor 
herkenbaarheid qua tone-of-voice en beeldgebruik. Zo 
bouw je aan een positieve en consistente merkbeleving.
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Denk goed na over je 

VIDEOBOODSCHAP   

Vijf tips voor je videoboodschap
Bepaal doel en doelgroep
Wat is het doel van je film of animatie? Wil je bijvoorbeeld inspireren, uitleggen of 
overtuigen? En voor wie is de video bedoeld? Voor kinderen hanteer je een andere stijl dan 
voor volwassenen. Wil je zakelijkheid uitstralen of mag het juist wat losser? 

Bedenk welke media je gaat inzetten
Websites, events, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIN; er zijn talloze mogelijkheden om je 
video te verspreiden. Bedenk vooraf goed waarvoor je de film wilt gebruiken, want op social 
media is de gemiddelde kijktijd een stuk korter dan op een event of een website. Pas je verhaal 
daar dus op aan.

Vertaal inhoud naar vorm
Een goede film begint met de juiste inhoud en vorm. Formuleer een compacte 
kernboodschap en kies vervolgens de vorm die het best bij de boodschap past. Film of 
animatie? Interview of voice-over? Statisch of dynamisch? Een plek of meerdere locaties?

Werk een script en scenario uit
Schrijf het volledige verhaal uit. Maak je gebruik van een voice-over? Zorg dan voor korte, 
eenvoudige zinnen en stem de tekst goed af op de lengte van de film. In het Nederlands 
spreekt een voice-over gemiddeld 125 woorden per minuut. En tussendoor moet je natuurlijk 
ook nog rust inbouwen. Bepaal vervolgens welk beeld bij welk tekstfragment past. Zet de shots 
onder elkaar zodat je de film in gedachten kunt afspelen. Zo zie je ook direct of de overgangen 
logisch zijn.

Kies je muziek 
Muziek is sfeerbepalend, het kan je video maken of breken. Voor commercials wordt vaak 
gebruik gemaakt van een bekend nummer of wordt er zelfs speciaal een nummer geschreven. 
Er bestaat echter ook hele goede - en beter betaalbare - stockmuziek, van uptempo tot lounge. 
Bedenk dus goed wat de rol van de muziek is: gaat het vooral om sfeer en achtergrond of moet 
de muziek juist nadrukkelijk jouw verhaal vertellen?

Dubbelcheck
Klaar? Lees het script zelf een keer hardop voor. Dan weet je of de tekst loopt en of de boodschap 
overkomt. En doublecheck door je script bij iemand uit de doelgroep te testen. Kom je er niet uit?  
Wij schrijven je filmscript met liefde. Just give us a call! 

TIP

1

2

3

4

5

Video is niet meer weg te denken uit de marketing- en communicatiemix. 
Of het nu gaat om een een corporate bedrijfsfilm, een instructievideo, 
een animatiefilm, een congresfilm of een aftermovie; met bewegend 
beeld kun je een verhaal vertellen. 



06 Check welk
BESTANDSFORMAAT
je moet aanleveren

TIP

.pdf

.png

.tiff .gif

.svg

.jepg/.jpg

.psd

.eps



07 Creëer overzicht én impact
met een doordachte

CONTENTSTRATEGIE
TIP

2

Bepaal welk type content je verspreidt via welk 
kanaal. Welke kanalen hebben de meeste 

impact op je doelgroep? 

WAT 
COMMUNICEER 

JE WAAR?

4

Werk in tabelvorm per onderwerp uit wanneer 
je welke boodschap communiceert, 
op welk kanaal en in welke vorm. 

5

Check je statistieken 
en stuur bij waar nodig. 

METEN 6

=
WETEN

1

    Wil je meer naamsbekendheid? 
    Wil je bouwen aan een bepaald imago?    
    Wil je meer volgers aantrekken? 
    Wil je meer interactie met je 
    bestaande volgers? 

3

Aan welke informatie hebben ze behoefte? 
Hoe worden ze graag aangesproken? 

Op welke momenten zoeken ze contact? Persona’s 
kunnen helpen.



Want waar jouw nieuwsitem het normaal gesproken moet afleggen tegen tientallen andere, is de kans dat de 
media je bericht nu oppikken, veel groter! Bovendien hebben mensen in dit digitale tijdperk altijd en overal 
toegang tot nieuwskanalen. Ook jouw doelgroep. Waarom zou je komkommertijd dus eigenlijk niet benutten voor 
wat extra publiciteit?

 Bedenk of er kant en klaar nieuws is dat je in deze periode kunt delen. Of maak zelf nieuws door een  
(kleinschalig) onderzoek op te zetten en de resultaten te verspreiden.

 Schrijf een helder persbericht en voeg er een prikkelende foto aan toe. Hoe beter het bericht, hoe minder 
tijd het de schaars bezette redacties kost en hoe sneller jouw item geplaatst wordt. Gekke journalist die zo’n 
kans niet met beide handen aangrijpt!

Nieuwsredacties zitten in de zomermaanden 
verlegen om nieuws. De Tweede Kamer is met reces. 
Nederland heeft massaal vrij en grote projecten 
liggen even stil. Hét moment om jouw persbericht
te pluggen.

TIP

Scoor in 
KOMKOMMERTIJD!



09Train je 
TAALVAARDIGHEID

TIP

Wie schrijft die blijft. In figuurlijke zin betekent dit dat je regelmatig iets van je moet laten horen om op 
het netvlies te blijven bij je doelgroep. Die taak is allang niet meer voorbehouden aan communicatieadviseurs. 
Vrijwel iedereen in een organisatie klimt regelmatig in de pen. Figuurlijk dan, want we schrijven anno 2020 nog 
maar zelden met een pen. Van plan, verslag en artikel tot mailbericht, appje en social media-bericht; alles gaat 
digitaal. En de automatische spellingscontrole is onze beste vriend. Super handig natuurlijk, maar er kleven ook 
nadelen aan. Niet alleen krijgen steeds meer mensen een onleesbaar ‘doktershandschrift’, ook gaan onze taal-
vaardigheden met rasse schreden achteruit. En helaas filteren de geliefde hulpmiddelen lang niet alle spel- en 
stijlfouten eruit…

Zorg ervoor dat je ‘taalfit’ blijft. Train jezelf. Daag jezelf uit om na te blijven 
denken. Hiervoor zijn hele leuke testen en tools op de markt. Zo starten wij 
elke dag met de taaltest van www.beterspellen.nl Deze test met vier vragen 
verschijnt na aanmelding automatisch dagelijks in je mailbox. Het kost slechts 
een minuut tijd en is echt een goede braintraining. En vergeet niet je collega’s 
uit te dagen. Beetje competitie om elkaar (nog) beter te maken kan geen 
kwaad toch?

TIP!

http://www.beterspellen.nl


Bij een groen stoplicht mogen we oversteken, roze muisjes vertellen ons dat 
eneen meisje geboren is en rood is de kleur van de liefde. Kleuren betekenen 
meer voor ons dan we denken. Onbewust laten we een groot deel van de keuze 
afhagen van de kleur die we zien. Daarom denken we bij Communictiebron goed 
naover kleurgebruik voor de logo’s, websites en huisstijlen die we ontwerpen.

Kleur roept allerlei associaties op:
• Zwart: kracht, mysterie

• Wit: hoop, eenvoud, puur, schoon

• Rood: opwindend, rebels, gevaar, passie

• Geel: zon, plezier, energie, jong

• Blauw: loyaliteit, rust, vrijheid

•  Grijs: solide, praktisch, neutraal, high tech

• Groen: leven, groei, duurzaam, voordeel

• Oranje: enthousiast, jong, retro (en hup Holland ;-) 

•  Paars: koninklijk, luxe, spiritualiteit

1.  Let bij je kleurkeuze goed op je boodschap en doelgroep.

2.  Kies een primaire kleur (eventueel gecombineerd met andere 
 primaire kleuren) als je wilt opvallen.

3.  Combineer complementaire kleuren voor een stijlvolle uitstraling.

4.  Kies voor een huisstijl 1 hoofdkleur, aangevuld met 1 of 2 steunkleuren.

5.  Of gebruik een percentage van de hoofdkleur als steunkleur.

21

10
TIP

BEKEN KLEUR 
met je logo of website



Een goede briefing is essentieel voor een gaaf concept of een pakkend grafisch design
Daarom ontvangen we vooraf graag een uitgebreide briefing. Wat moet erin staan?

 

Achtergrond/aanleiding
Begin met achtergrondinformatie over de organisatie of het project (missie, visie, 
doelstellingen) en licht vervolgens de uitdaging of probleemstelling toe.
 

Opdrachtomschrijving
Wat verwacht je van ons? Omschrijf de opdracht zo concreet mogelijk. Wat wil je laten ontwikkelen, voor welke media 
(intern of extern) en met welke randvoorwaarden 
moeten we rekening houden (online-offline, intern-extern, formaten, oplages et cetera). En gaat het alleen om een con-
cept of ontwerp of mogen we ook meedenken over de boodschap, het thema of de slogan?

Doel
Leg uit wat je met het concept wilt bereiken (of het nu een logo, complete huisstijl, campagne, themabeeld, banner of 
ander middel is). Wil je de doelgroep informeren, enthousiasmeren of activeren?

Doelgroep
Omschrijf je doelgroep zo nauwkeurig mogelijk, probeer waar mogelijk kenmerken toe te voegen (bijvoorbeeld met 
behulp van persona’s).
 

Huisstijl/afzender
Wie of wat is de afzender van het ontwerp; welk logo moet erop en aan welke huisstijl moet het ontwerp voldoen? Moe-
ten we bepaalde fonts of kleuren gebruiken? Stuur eventueel je logo, een huisstijlreglement en/of voorbeelden mee.
 

Stijl
Heb je een bepaalde sfeer voor ogen? Vermeld dit in de briefing met steekwoorden als zakelijk, informeel, uitdagend, 
stijlvol, ludiek, shockerend et cetera. Soms helpt het ook om een moodboard te maken om je wensen goed uit te leggen.
 

Beeldmateriaal
Geef aan of er beeldmateriaal beschikbaar is en stuur eventueel voorbeelden mee. Let op dat het beeldmateriaal van 
voldoende kwaliteit moet zijn (minimaal 1MB).
 

Conceptideeën
Heb je zelf al een idee? Schroom niet je gedachten op papier te zetten. Dat helpt ons soms de goede richting in, al ver-
rassen we je natuurlijk ook graag.
 

Tijdpad
Geef aan hoe je planning eruitziet. Wanneer wil je de eerste presentatie zien, met welke beslismomenten (bijvoorbeeld 
vergaderingen) moeten we rekening houden en wat is de deadline voor uiteindelijke oplevering van het concept?
 

Budget
Wees duidelijk over het beschikbare budget, zodat de uitkomsten overeenkomen met de verwachtingen.

Inspiratie nodig?
Communicatiebron ontwikkelt verfrissende, eigentijdse concepten en ontwerpen. Nieuwsgierig naar ons werk? Bekijk 
onze cases. Wil je ook zo’n tof ontwerp? Neem contact met ons op!

11Investeer in
een goede
BRIEFING

TIP

Ik brief, jij brieft, wij briefen. Het klinkt zo eenvoudig. Toch ontbreekt het in de praktijk nogal eens aan een goede 
briefing. Vaak gaat het even snel tussendoor met een paar steekwoorden op de mail. Zonde! Door aan de voorkant te 
investeren in een goede briefing kom je namelijk sneller tot een (nog) beter resultaat. Stel dus een uitgebreide briefing 
op en neem de tijd om die nog even mondeling toe te lichten. Vraag eventueel om een debriefing, zodat je zeker weet 
dat de opdracht goed is begrepen. Cliché, maar waar: een goed begin is het halve werk!

Raak schieten met een gaaf concept of een pakkend grafisch design?
Geef een goede briefing!

https://www.communicatiebron.nl/full-service-communicatiebureau-in-nijmegen/


Maar liefst 4,6 miljoen Nederlanders maken gebruik van LinkedIn. De kans is groot dat 
daar ook potentiële klanten en/of werknemers tussen zitten. Een goede aanbeveling kan 
dus helpen om je business te boosten. Vraag een relatie of klant om een aanbeveling te 
schrijven. Of leuker nog: schrijf zelf een LinkedIn-aanbeveling voor een partner waar je 
graag mee samenwerkt. Het is een gratis, maar heel waardevol cadeautje en dat kunnen 
we allemaal wel gebruiken in crisistijd toch?

1. Zorg voor een pakkende opening en afsluiting.

2.  Licht jullie relatie toe (klant, leverancier, werknemer, partner etc.) en vertel over een 
 gezamenlijk project.

3.  Benoem minimaal twee opvallende kwaliteiten/competenties en maak dit concreet 
 met een voorbeeld.

4.  Vertel wat de ander uniek maakt, wat je in het bijzonder waardeert.

5. En voeg daar nog een stukje persoonlijkheid aan toe.

Schrijf of vraag 
een LINKEDIN
AANBEVELING

12TIP

Hoe schrijf je een goede LinkedIn-aanbeveling?



13 Maak gebruik 
van de kracht
van VIDEO

TIP

Wist je dat 82% van het internetverkeer inmiddels bestaat uit video? Geen 
wonder, want een video is makkelijk te ‘consumeren’ en te delen. Wat is de 
kracht van video?

1. Video vergroot je bereik
 Een video wordt maar liefst 1200 procent vaker gedeeld dan een afbeelding of tekst.
 Verspreiding via social media zorgt dus voor een enorm bereik.

2. Video overtuigt
 Een videoboodschap van een voorzitter of directeur of een review van een klant schept vertrouwen. En bij
 productvideo’s geeft 90 procent aan dat dit helpt bij het maken van de keuze. Maar liefst 64 procent kiest 

eerdervoor een product of dienst na het zien van de video.

3. Video maakt je website beter vindbaar
 Na Google is YouTube een van de grootste zoekmachines. Door een video op je 
 website te plaatsen neemt de kans op een plek op de eerste zoekresultatenpagina
 van Google met 50% toe. Bovendien zorgen ontwikkelingen op het terrein van
 spraakherkenning er ook voor dat video goed scoort in Google.
 

4. Video brengt de boodschap over
 Met video kun je echt een verhaal vertellen; je kunt emotie aanwakkeren of 
 complexe materie helder uitleggen.



10 VEEL GEBRUIKTE SOORTEN VIDEO
1. Corporate (bedrijfs)video
 Met video kun je jouw bedrijf of organisatie een gezicht geven. Wat is je story; wat doen jullie, waarom, met en voor 

wie en hoe doen jullie dit. Je creëert hiermee betrokkenheid.

2. Interviewvideo
 Een onderwerp uitdiepen? Een kijkje in de keuken van een organisatie? Daar leent een interviewvideo zich heel 

goed voor.

3. Social video
 Een video voor social media moet je zien als een lekker tussendoortje; een korte scène of een korte boodschap.

4. Aftermovie
 Met een aftermovie, ook wel registratievideo of impressievideo genoemd, breng je een evenement, training of 

workshop in beeld. Leuk voor bezoekers, nog interessanter voor de werving van nieuwe bezoekers of sponsoren 
voor de volgende editie.

5. Productvideo
 Voor de verkoop van producten of diensten kun je een informatieve en overtuigende productvideo maken waarin 

je duidelijk ingaat op de werkwijze en de voordelen voor de klant.

6. Introductievideo
 Product of dienst lanceren? Of een nieuwe ceo, voorzitter, directeur of medewerker introduceren? Met een 

introductievideo creëer je direct een mooi podium.

7. Reviewvideo
 Testimonials en reviews zijn niet meer weg te denken in de online marketing. Video leent zich daar ook uitstekend 

voor. Het maakt de boodschap nog betrouwbaarder.

8. Vlog
 Met een vlog neem je volgers mee in dagelijkse gebeurtenissen. Ideaal voor voorzitters, directeuren of managers 

die hun leden, klanten of werknemers een kijkje achter de schermen willen geven. Het is laagdrempelig en je 
vergroot de betrokkenheid.

9. Interactieve video
 Wist je dat het ook mogelijk is om interactieve video’s en films te maken? De kijker bepaalt dan met een klik het 

vervolg van het verhaal of kan bijvoorbeeld gegevens invullen waarmee je de video heel persoonlijk kan maken.

10. Hightech video
 De technische ontwikkelingen gaan snel. Zo 
 gingen we van 2D naar 3D en 4D-films voor extra 
 beleving. En een virtual reality films (met een 360 
 blik) brengt je in een compleet andere wereld. 
 Nog iets onbekender maar wel een interessante 
 ontwikkeling is augmented reality, waarbij je de 
 echte wereld verrijkt met aanvullende informatie.

De sky is the limit!

Film of animatie?
Film of animatie? Kies een vorm die bij je boodschap 
(en je budget) past. Animatie is heel geschikt om een 
boodschap of instructie helder uiteen te zetten en met 
een film breng je meer gevoel over.

e onze animatie voor Gemeente Renkum: https://vimeo.com/317249662
Lang of kort?
Lang of kort? Voor Instagram is de optimale lengte korter dan 30 seconden (al kan langer tegenwoordig ook via IGTV). 
Voor YouTube ligt dit tussen de 5 en 7 minuten.

Goed concept en een pakkend scenario
Een succesvolle video begint met een goed concept en een pakkend scenario. Besteed hier aandacht en tijd aan. Werk 
ook een shotlist uit, zodat je geen beelden of graphics mist bij de montage.

Youtube
Maak gebruik van YouTube om de video te uploaden en delen. Ruim 9 miljoen Nederlanders maken gebruik van dit 
platform. Bovendien is YouTube goed voor zo’n 40% van de Google-zoekresultaten.

Zoekmachines
Zorg voor vindbaarheid in zoekmachines door een uitgebreide omschrijving onder de video te plaatsen en gebruik te 
maken van zoektermen.

Thumbnail
Gebruik een aansprekende thumbnail (afbeelding die je ziet voordat je op play klikt). Hiermee vergroot je de kans dat 
potentiële kijkers op jouw video klikken.

Social media
Audio of ondertiteling? Op social media bekijkt 85% video’s zonder geluid, maak voor social video’s dus (ook) gebruik 
van teksten in beeld of ondertiteling.



Tips voor de organisatie van een succesvolle brainstormsessie

Bereid de brainstorm goed voor
• Stuur vooraf een briefing met de opdracht, wens of vraag en achtergrondinformatie.
• Wijs een projectleider aan die de brainstorm in goede banen leidt en vooraf ook nadenkt 

over de verschillende werkvormen.
• Nodig verschillende disciplines uit voor de brainstorm; iedereen kijkt door zijn eigen bril en 

dat geeft verrassende inzichten.
• Werk met een team van circa 6 personen. Dan blijft het praktisch en wordt iedereen ge-

hoord.
• Zorg voor een frisse wind; nodig bijvoorbeeld ook eens een stagiair, een nieuwe collega, een 

klant of een relatie uit voor je brainstorm.

 

 
Ideeën verzamelen
• Verzamel zoveel mogelijk ideeën
 In een goede brainstorm levert iedereen een bijdrage. Het hoeven echt nog geen complete 

slogans of plannen te zijn. Een woord, een gedachte, een oplossing; alle ideeën tellen mee. 
Kwantiteit boven kwaliteit geldt in deze fase. En vergeet niet alle ideeën op te schrijven 
(liefst op losse post-its).

• Voel je vrij flink te associëren
 Maak gebruik van elkaars creativiteit en borduur voort op input van anderen. Samen kom je 

tot de beste ideeën!
• Denk in mogelijkheden
 Tijdens een brainstorm kijk je alleen naar mogelijkheden. Geen ‘ja maar’ dus… Bezwaren 

remmen het creatieve denkproces, terwijl je juist out of the box wilt denken. Hoe gekker, 
hoe beter!

 

Selecteer, combineer en werk uit 
Aan het eind van de brainstorm kun je gaan selecteren en combineren. Eerst selecteer je de 
meest kansrijke invalshoeken en vervolgens kijk je welke ideeën daar allemaal bij passen. Soms 
ontstaat er tijdens een brainstormsessie al een compleet plan, soms helpt het om de ideeën nog 
even te laten bezinken. Werk tot slot één of enkele ideeën uit in een concept of plan. May the best 
idea win and boost your business!

14 Back in business 
met een creatieve 
BRAINSTORM

TIP

De coronacrisis en de daaropvolgende zomer hebben de economie grotendeels 
platglegd. Hoog tijd om jouw business te boosten met een brainstormsessie. Het lijkt zo 
makkelijk, maar hoe voorkom je dat je brainstorm een lauw briesje wordt in plaats van 
de wervelwind aan frisse ideeën die je in gedachten had? Wij delen graag een paar tips 
en je mag ons natuurlijk ook altijd bellen om samen te brainstormen!
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Val op met een 
CREATIEF CONCEPT

15TIP
Geef je merk, product of dienst net dat beetje extra magie met een pakkend creatief 
concept. Een goed concept vertaalt strategie naar beeld en voegt een stukje beleving toe 
aan je merk. Goed voor de naamsbekendheid, de merkloyaliteit en het onderscheidend 
vermogen. Val op, verras en verleid je doelgroep!

Wil je een concept ontwikkelen voor een campagne, event, actie,
video of website? We helpen je graag op weg:

1. Formuleer een heldere probleemstelling. Wat is de uitdaging? Neem geen genoegen met een vage
 omschrijving; maak het concreet.

2.  Beleg een creatieve brainstormsessie. In de vorige blog hebben we daarvoor al verschillende tips
 gegeven. Genereer zoveel mogelijk ideeën, hoe gekker hoe beter. Selecteer de drie beste ideeën en 

werk die verder uit.

3. Vertaal het idee naar een creatief concept: de combinatie van tekst en beeld waarmee je idee tot leven 
komt. Zet een copywriter aan het werk voor een pakkende slogan en boodschap en laat een art 

 director of grafisch designer aan de slag gaan met een pakkend beeld (grafisch design, foto of video).

4.  Zet het concept breed in; zorg dat het als een paraplu boven verschillende communicatie-uitingen 
hangt. Van online tot offline.

Conceptontwikkeling is geen hocuspocus, wel een vak ;-).
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