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COMMUNICATIE

merkarchetypen geven uw merk een gezicht

Heldhaftig of meer 
een allemansvriend?
Met een abstract merk heeft niemand iets. Daarom bent u dag 

in dag uit bezig uw merk lading te geven, om het te voorzien 

van een gezicht. Een van de middelen die u daarbij kunnen hel-

pen, is het koppelen van een archetype aan uw merk. Hierdoor 

krijgt de consument makkelijker een gevoel bij uw merk.

HHoe kunt u zorgen dat uw organisatie 
of merk aantrekkelijk is voor de consu
ment? Dat bereikt u door vooral dicht bij 
uzelf te blijven. Breng de kenmerkende 
eigenschappen van uw merk in beeld, 
zodat u er gericht op kunt sturen in de 
communicatie met uw doelgroepen en 
medewerkers. Er zijn verschillende me
thodes om het karakter van een merk of 
organisatie vast te stellen. De indeling 
in archetypes is er daar één van. Een 
archetype is een personificatie in de 
vorm van een ‘oermodel’, dat alle ideale 
kenmerken van het type heeft. Deze 
kenmerken bepalen in hoge mate hun 

gedrag. De ‘jester’ heeft bijvoorbeeld als 
doel anderen aan het lachen brengen, de 
‘sage’ om te komen tot kennis en inzicht 
en de ‘held’ gaat voor prestaties. Het ge
volg is, dat zulke archetypen universeel 
en direct herkenbaar zijn voor iedereen. 

Mengelmoesje

Interessant, zult u zeggen, maar wat 
heb ik daaraan? Misschien meer dan 
u denkt. Wereldwijd onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat merken die 
zich sterk associëren met een specifiek 
archetype veel succesvoller zijn dan 

merken die een mengelmoesje van ar
chetypen vormen. Dat is niet iets om van 
op te kijken, want als u consumenten 
de keuze geeft, identificeren ze zich 
met een bepaald type. Daaruit volgt dat 
ze zich ook aangetrokken voelen tot 
bepaalde typen. Uw merk profiteert er 
dus van als u op grond van de merkwaar
den een keuze maakt voor het arche
type dat het beste bij het merk past. 

Eenvoud

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat 
succesvol werkt met een archetype is 
IKEA. De Zweedse woninginrichter 
omschrijft haar eigen visie op de website 
als ‘Een beter dagelijks leven creëren 
voor zo veel mogelijk mensen’. Het be
drijfsconcept dat hieruit volgt, luidt: ‘Een 
ruim assortiment aan goed ontworpen, 
functionele woninginrichtingsproducten 
tegen zo laag mogelijke prijzen, zodat 
zo veel mogelijk mensen ze kunnen 
betalen.’ Het archetype van dit merk is 
Jan Modaal, de allemansvriend ofwel 
‘everyman’. Jan Modaal zoekt de verbin
ding met anderen. Deze ‘gewone man’ 
is ongecompliceerd en zijn voornaamste 
kenmerk is eenvoud. De doelstelling van 
Jan Modaal is ‘om erbij te horen’. En daar 
is IKEA sterk in, want ‘wie heeft er nu 
geen IKEAproducten in huis staan?’ 

Knuffel

De meubelgigant weet de binding aan 
te gaan met hordes consumenten, want 
de merkuitstraling is ‘eenvoudig en 
benaderbaar’. Bereikbaarheid en ver

‘Everyman’ heeft het op dit moment even moeilijk

Een vraag die regelmatig opduikt, is: ‘Is 
het archetype ‘everyman’ in de huidige 
tijd niet achterhaald?’ Dat gevoel wordt 
sterker nu ook everyman-merken als V&D 
en HEMA in zwaar weer terechtgekomen 
zijn. Toch is er zeker nog steeds bestaans-
recht voor dit tijdloze archetype. Er zijn 
namelijk genoeg consumenten – geloof 
het of niet – die zich uitstekend herken-
nen in de doelen, ambities en waarden 
van een gewone man. Zij zien die waar-

den dan ook graag terug bij organisaties 
en merken waarmee zij zich kunnen iden-
tificeren. 

Balans
De kunst voor everyman-merken is ech-
ter om niet te snel mee te gaan met de 
trends, maar ook niet te lang te blijven 
hangen in het oude. Die balans is op 
dit moment tijdelijk bij veel ‘everyman’-
merken even zoek. 
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trouwen staan centraal in alles wat de 
van oorsprong Zweedse organisatie doet. 
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de aan
pak die IKEA hanteerde toen het naar 
een ontwerp zocht voor een knuffel.

Inschattingsfout

Het bedrijf schreef – als vorm van 
crowdsourcing – een wereldwijde ont
werpwedstrijd uit. Ieder kind mocht 
een tekening insturen van zijn of haar 
droomknuffel. Het winnende ontwerp 
(van de tienjarige Nederlander Koen 
Schnitker uit Krimpen aan den IJssel) 
zal eind 2015 over de hele wereld te koop 
zijn. Mocht u de tekening van Koen heb
ben gezien, dan heeft u ongetwijfeld 
gedacht: ‘Mijn zoontje of neefje had dat 
monster zo kunnen tekenen.’ 
En dát is nou net het gevoel waar IKEA 
aan wil appelleren. Het merk creëert bin
ding en geloofwaardigheid door steeds 
aan te sluiten bij de kenmerken van de 
‘everyman’. 

Maar zelfs gevestigde en succesvolle mer
ken kunnen een inschattingsfout maken. 
Legio grote namen in bijvoorbeeld de 
retail hebben te laat in de gaten gehad 
dat ecommerce geen trend was, maar 
een verschuiving. Mede daardoor zijn ze 
niet op tijd begonnen een webwinkel op 

te zetten. Veel van dergelijke bedrijven 
passen bij hetzelfde archetype als IKEA, 
maar ze hebben te laat door gehad dat 
het ook als ‘everyman’ verstandig was 
om aan te sluiten bij de online shopping
trend. 
Wat voor archetype u ook besluit aan 
uw merk te koppelen, het ontslaat u 
nooit van de plicht om dit steeds tegen 

het licht te blijven houden, zonder af 
te wijken van uw merkidentiteit. Vol
doende blijven vernieuwen is dan ook 
het devies. Retailmerken als V&D en 
HEMA, eveneens te typeren als ‘every
man’, laten mooi zien dat je lang op een 
bestaande formule kunt blijven teren.

Subtiel

Binnen ieder archetype ligt de uitda
ging om de relatie met de consument 
op een verrassende manier speciaal 
te houden zonder de specifieke ken
merken geweld aan te doen. Subtiele 
vernieuwing en ontwikkeling is daar 
meestal de beste formule voor. Maar u 
doet er goed aan vernieuwing en ont
wikkeling geen doel op zich te laten 
worden, want dat past alleen bij het ar
chetype ‘vernieuwer’ oftewel ‘creator’. 

Annelies Braat is Communicatieadviseur bij 
BOOM Communicatie, 
www.boomcommunicatie.nl. 

“
”

U moet uw archetype 
periodiek tegen het 

licht houden


