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“Being a branding specialist 

is about helping people not 

to f*ck up their baby
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HOERA!
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We gaan nieuwe merken bouwen! Hoe gaaf  is dat?

In deze periode word je wat je altijd al wilde worden: een heuse branding 
specialist. Je zult leren hoe je van scratch af  aan een nieuw merk bouwt. En 
ja, da’s best wel belangrijk om te kunnen. Tenslotte dient elk nieuw initiatief, 
elk nieuw idee, elke nieuwe service en elk nieuw product omgebouwd te 
worden tot een sterk merk om het een succes te laten worden. 

Je leert gedurende deze periode de overtuiging achter een merk te 
analyseren en deze om te zetten in een steengoed brand manifesto, een 
archetype te kiezen, een merkpropositie te bedenken en dat allemaal door te 
vertalen naar een aantrekkelijke, passende huisstijl en meer. 

Kortom, de komende tijd bevind jij jezelf  in het hart van het 
communicatievak! Om je het verschil te laten ervaren tussen het ene en het 
andere merk, krijg je niet één, maar twee echte opdrachtgevers. Je moet dus 
vanaf  dag 1 stevig aan de bak, anders wordt het niet echt een succes. Verder 
allemaal goed je best doen en zo. Dan komt het waarschijnlijk nog allemaal 
goed ook. Veel plezier.

Joris van Dooren & Coen Luijten 
Periodedirectie
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Periodevisie

Hebben we ook voor je! 

• Student kan de big picture (verdienmodel, waardepropositie, concurrentie, etc.) van 
een start-up concept analyseren.

• Student kent de belangrijkste theorieën, modellen en hulpmiddelen voor branding en 
kan deze toepassen op een brandingcase.

• Student kan empathiseren met de ziel van een ‘ruw merk’, deze analyseren en 
omzetten in een heldere en originele merkidentiteit.

 Kerngebieden

Leerdoelen
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In deze fase van je studie staan vooral het creëren en realiseren centraal. Het uitgangspunt 
is dat je met de door jouw inmiddels vergaarde kennis, in een klein team, vrij zelfstandig 
aan de slag gaat voor twee start-up merken. Voor elk van deze twee start-up merken 
ontwikkel je een spetterend Brandbook waarmee deze merken meteen aan de slag 
kunnen. 

Erg belangrijk! In deze periode komen alle kerngebieden voorbij:
Context & Strategie, Doelgroep & Gedrag, Concept & Creatie, Planning & Organisatie, 
Overtuiging & Draagvlak, Verbinding & Begeleiding.



• Student kan een merkidentiteit vertalen naar een overtuigende merkpositionering. 
• Student kan consequent en herkenbaar de gewenste merkassociaties creëren. 
• Student kan de communicatie elementen voor de long line van het merk (bijv. brand manifesto, 

logo, naam, kleuren, geuren, jingle, tag line, website, packaging) creëren in een proces van 
ontwergericht onderzoek.

• Student kan volwaardig functioneren in een ‘brand team’ en kan reflecteren op eigen handelen, 
ontwikkelingsdoelen en samenwerking. 

• Student kan gemaakt keuzes en beroepsproducten overtuigend pitchen en verdedigen.

Voor de leerdoelen van Branding Topics kun je een kijkje nemen in de toetsmatrijs in de bijlagen.

Producten
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Even voor de duidelijkheid: je levert in deze periode drie producten op:

Ten eerste de twee Brandbooks voor de start-ups. Deze Brandbooks kunnen de start-ups in de 
toekomst gebruiken om hun merk uit te leggen aan al hun stakeholders. Het moet zowel intern als 
extern bruikbaar zijn. 

Ten tweede het groeiportfolio van je team. Hierin kunnen we zien hoe de Brandbooks tot stand 
gekomen zijn. Het is een portfolio waar je alles in stopt wat je bedacht, gedaan en geproduceerd hebt. 
Heb je meerdere versies van iets gemaakt? Zijn we dol op! Dan kunnen we de ontwikkeling zien. Het 
enige wat er niet in hoeft is je reflectie. Die doen we namelijk via Feedpulse (zie verderop in deze gids). 

Ten derde een individueel gemaakt, met (wetenschappelijke) bronnen onderbouwd, betoog over een 
onderwerp binnen het domein van branding. Dit noemen we Branding Topics.



 Coaching

Branding Topics
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Building Better Brands is best een pittig project. Gelukkig bieden wij je genoeg 
ondersteuning om niet te verzuipen. Zo zit je met je groep in principe twee keer per 
week al dan niet digitaal om de tafel met je coach. Je coach is je aanspreekpunt, geeft 
je feedback, denkt met je mee en probeert je te stimuleren om er iets moois van te 
maken. Hoe beter de samenwerking, hoe groter de kans op succes! Voor de helft van die 
samenwerking ben jij verantwoordelijk. Dat betekent dat je professioneel handelt, goed 
samenwerkt, bijdraagt aan een prettige sfeer en jezelf  positief  kritisch opstelt. Dat geldt 
voor iedereen binnen je  team. Mocht je dus constateren dat er iemand meeliftgedrag 
vertoont, ga dan niet zitten wachten tot week 7, maar gooi het zo snel mogelijk op tafel. 
Alleen dan kan er actie op ondernomen worden. En ja, dat betekent ook dat je samen 
wellicht besluit zo iemand uit je team te gooien. 

Joepie, ook nog iets individueels tussen al dat teamwork. Kun je een keertje vlammen 
zonder hulp van je teamgenoten. Bij Branding Topics schrijf  je een betoog op basis van 
(wetenschappelijke) bronnen van een stelling over een onderwerp dat met branding te 
maken heeft. Scherp en to the point, max. 2500 woorden. Maar ook weer niet zo scherp 
dat je met 1500 woorden aan komt zetten en een gebrek aan diepgang. 

Zeiden we dat je het alleen doet? Klopt, maar je krijgt natuurlijk wel hulp en feedback van 
een coach. Wordt zelfs ingeroosterd voor je. Vergeet niet te genieten van het hele proces!



Feedpulse

Toetsing
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De module Building Better Brands is grotendeels teamwork. Juist daarom besteden we 
extra aandacht aan het individuele proces. Voor het verzamelen van gegevens voor de 
beoordeling van de module maken we daarom (o.a.) gebruik van het laagdrempelige 
softwarepakket Feedpulse. Je beantwoordt wekelijks een concrete reflectievraag in dit 
systeem. De coach leest deze reflectie, reageert er eventueel op en beoordeelt het proces 
van de student met behulp van de toekenning van een positieve, neutrale of  negatieve 
‘smiley’. Aan de hand van deze smileys ontstaat een grafiek die een goed beeld geeft van 
de inzet en ontwikkeling van de student gedurende het project. 

De toetsing van het grote project is gebaseerd op twee pijlers. De eerste pijler is de 
overtuiging dat het programma dat we voor je in elkaar gestoken hebben heel leerzaam 
is. Het is een continu proces van feedback vragen, ontvangen en bespreken. Daarom 
verzamelen we data die bewijst dat je dat programma uitgevoerd hebt en dat dat tot de 
gewenste leeropbrengsten heeft geleid. Daarnaast weten we dat het programma normaal 
gesproken leidt tot een eindresultaat dat je met trots aan je klant kunt geven en aan de 
buitenwereld kunt presenteren. Natuurlijk checken we ook of  dat gelukt is. Geven alle 
gegevens die we verzameld hebben een bevestiging dat beide pijlers ingevuld zijn, dan 
maken we met veel plezier de 12 studiepunten aan je over. Kassa! Zoniet, dan komt er 
een reparatietraject om alsnog de bevestiging voor elkaar te krijgen. Branding Topics is 
gewoon een kwestie van een dossier inleveren dat beoordeeld wordt aan de hand van het 
beoordelingsprotocol. In de bijlage vind je beide beoordelingsprotocollen.
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WEEK 1 (OW 1)
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In deze eerste week maak je kennis met je klanten. Die hebben wel een product of  een 
dienst, maar meestal van communicatie weinig kaas gegeten. Of  anders hele oude, 
brokkelige kaas. Het is aan jou om allereerst helder te krijgen hoe het concept van de 
opdrachtgever precies in elkaar zit. Wie de big picture niet snapt, kan namelijk geen 
merk bouwen. Je zult het businessmodel moeten begrijpen, de value proposition, de 
beoogde distributiemethode, de stakeholders en de concurrentie. Als je dat helder hebt, 
zul je duidelijk moeten krijgen wat nou precies de heilige overtuiging achter het concept 
is. Waar gelooft de oprichter in? Waarom steekt hij of  zij zoveel energie hierin? Tip: het 
draait niet per se om geld.

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Hoe ziet het business model canvas voor de start-up concepten eruit?
- Hoe ziet het value proposition canvas voor de start-up concepten eruit?
- Hoe ziet het web van emoties rondom het idee eruit?
- Hoe ziet de stakeholdersanalyse van de start-up concepten eruit?
- Hoe ziet de doelgroepanalyse van de start-up concepten eruit?
- Wat zijn de overtuigingen achter de start-up concepten?
- Hoe ziet het concurrentieveld van de start-ups eruit?

Deze week leer je

- Wat de belangrijkste branding theorieën en modellen zijn en hoe je die kunt   
 inzetten.
- Hoe je een start-up concept analyseert om de big picture en waarde te snappen.
- Hoe je achter de ziel van een merk komt en deze omzet in een merkidentiteit.

25-29 april



Aantekeningen
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Dit doen we deze week om je te helpen

- Try-out: de kick-off van het hele project.
- Een voorstelling over branding en start-ups en zo.
- Een meeting met de start-ups om kennis te maken.

Een paar tips nog

- Maak heldere afspraken binnen je team. Voorkomt een boel ruzie.
- Ben aardig tegen je coach, die moet nog zeven weken mee. 
- Ga niet te hard: een logo ontwerpen doen we later, na een aantal andere keuzes   
 gemaakt te hebben. 
- Work hard, play hard. Er staan niet voor niets een pooltafel en een flipperkast   
 binnen ons gebouw. Of  misschien hebben ze de flipperkast weggehaald, kan best.

Dit kan handig zijn

Business model canvas, value proposition canvas, archetypen, doelgroepanalyse volgens 
Floor en Van Raay, ijkpersonen, stakeholdersanalyse modellen, concurrentiemodellen. 

Feedpulse

Lees de introductie van Don’t F*ck Up Your Baby, p 3-23.
Nu je dit zo gelezen hebt... welke inhoudelijke leerdoelen heb je voor dit project? Licht 
toe. 



WEEK 2 (OW 2)
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In deze korte week neem je de eerste belangrijke beslissingen. Nu je weet wie je 
opdrachtgevers zijn en welke overtuigingen er achter hun toekomstige merken zitten, 
kun je een archetype kiezen en voorstellen. Een essentiële keuze, waar je goed over na 
moet denken. Maar je hebt de keuze wel nodig om voor beide merken een overtuigend 
brand manifesto te kunnen maken. Dit manifesto ga je binnenkort voorleggen aan je 
opdrachtgevers. Je gaat deze week ook individueel aan de slag, want de aftrap voor het 
kennisdossier (Branding Topics) staat ook op het programma.

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Welk archetype past het best bij het merk?
- Welke manifestotekst doet recht aan de overtuiging en het archetype?
- Welk bijbehorend beeld en geluid doen recht aan de overtuiging en het    
 archetype?
- Welke persoonlijke mening heb ik over branding?

Deze week leer je

- Hoe je komt tot de keuze voor een archetype voor een merk.
- Hoe je je een professionele mening vormt over een onderdeel van het vakgebied.

9-13 mei



Aantekeningen
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Dit doen we deze week om je te helpen

- Ee voorstelling over de long line.
-  Manifesto Day.
-  Voorstelling over Branding Topics.
- Een kickoff per groep voor Branding Topics.

Een paar tips nog

- Wacht nog even met een merknaam, focus je echt op de overtuiging achter het   
 merk.
- Kijk goed rond welke archetypen de concurrentie gebruikt. Hetzelfde kiezen is   
 niet zo handig.
- Verdiep je tijdig in branding theorieën voor je Branding Topics (kennisdossier). 

Dit kan handig zijn

Archetypenmodel, Golden Circle, Adobe Premiere of  iMovie. Fack TV #54.

Feedpulse

Lees Don’t F*ck Up Your Baby p. 24-50.
Welke van de stappen vond je tot nu toe het moeilijkste en wat zegt dat over jou?
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WEEK 3 (OW 3)
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Deze week leg je het eerste prototype van je manifesto voor aan je klant. Ondertussen 
zet je vast de volgende stappen. Je schrijft misschien een corporate story en/of  mission 
statement. Daarnaast moet er op basis van modellen als de positioneringsdriehoek of  het 
brand key model een duidelijke propositie komen in de vorm van een onliness statement. 
Op basis daarvan kun je gaan brainstormen voor een payoff. En een merknaam niet te 
vergeten! Ondertussen zit je ook met je neus in de boeken, want je zult een basis moeten 
leggen voor je Branding Topics.  

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Wat is het verhaal van de founders?
- Wat is het mission statement?
- Hoe zien een ingevulde positiononeringsdriehoek en brand key er uit?
- Wat wordt het onliness statement?
- Waar voldoet een goede merknaam aan en wat wordt de merknaam?
- Welke catchy slogan kiezen we?

Deze week leer je

- Hoe je het ontstaan van en de gedachte achter een merk over het voetlicht brengt. 
- Hoe je een nieuw merk overtuigend positioneert.
- Hoe je een goede merknaam verzint.
- Hoe je een goede slogan bedenkt. 

16-20 mei



Aantekeningen
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Dit doen we deze week om je te helpen

- Een voorstelling over omgaan met klant.
- Een Manifesto feedback lab.
-  Een tweede meetup met de startups. 

Een paar tips nog

- De vijf  stappen naar een betekenisvol merk, Positioneren, Start with why, the   
 Brand Gap, Zag: allemaal topboeken op het gebied van branding. 
- Verlies nooit je archetype uit het oog.

Dit kan handig zijn

Brand key model, onliness statement, positioneringsdriehoek, storytelling modellen.

Feedpulse

-  Welke feedback kreeg je van je klanten?
-  Wat zijn je gedachten daarover?
-  Wat vind je van je klanten? 
- Hoe ga je daarmee om?

Daarnaast: lees Don’t F*ck Up Your Baby p. 51-100.



WEEK 4 (OW 4)
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Tijd om te gaan designen. Kwestie van kleuren kiezen en experimenteren met vormen en 
fonts. De volgende stap is misschien wel visitekaartjes, briefpapier, enveloppen, een e-mail 
handtekening, eventueel een verpakking… Pak je stiften, potloden en Creative Suite er 
maar bij!  

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Welke kleuren passen bij het merk?
- Hoe komt het logo eruit te zien?
- Wat is een goed lettertype voor het merk?
- Welke long line elementen zijn er nog meer nodig en hoe komen die eruit te zien?

Deze week leer je

- Hoe je een huisstijl ontwerpt vanuit een positionering en archetype.

Dit doen we deze week om je te helpen

- Voorstelling over corporate design.
- Voorstelling over wat je nog meer moet weten over een merk.
-  Coachmoment om te checken waar je staat met je Branding Topics.

23-25 mei
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Een paar tips nog

- Kan best zijn dat je je eerste versie van een ontwerp heel mooi vindt, maar denk   
 niet dat je dan klaar bent. Dan begint het pas. Ontwerpgericht onderzoek   
 betekent vragen om feedback. Niet één, maar meerdere keren en aan meerdere   
 mensen. 

Dit kan handig zijn

Illustrator, Photoshop en andere Creative Suite pakketten.

Feedpulse

- Welke feedback heb je voor je teamgenoten? Vul in bij het tabblad Groups. 

Daarnaast: lees Don’t F*ck Up Your Baby 101-133.
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WEEK 5 (OW 5)
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Deze week werk je verder aan de shit die je donderdag aan je klant laat zien. Of  nou 
ja, shit. We bedoelen natuurlijk alle long line communicatiemiddelen. Je zult zien dat je 
klant over het één en ander een mening heeft. Of  je het nou leuk vindt of  niet: de klant 
is koning. Goed luisteren dus. En vragen waar de klant nog méér mee geholpen is. Beetje 
meeveren waar het kan en tegengas geven waar nodig. En dan weer aan de slag. 

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Hoe gaan we om met de feedback van de opdrachtgevers?
- Hoe gaan we om met de feedback van designpro’s?
- Wat hebben we over het hoofd gezien in de middelenmix?

Deze week leer je

- Hoe  de feedback van een klant omzet in nieuwe, verbeterde versies. 

Dit doen we deze week om je te helpen

- Lab waar je feedback kunt krijgen op je design.
-  Voorstelling over het uitwerken van de long line.
-  De derde meetup met de startups. 

30 mei-3 juni
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Een paar tips nog

- Hou je klant te vriend. 
- Vraag door. 
- Laat klanten liefst kiezen uit twee of  drie varianten.
- Verlies nooit je archetype uit het oog.

Dit kan handig zijn

Creative Suite, een onverwoestbaar goed humeur. 

Feedpulse

- Wat was de feedback van je groepsgenoten en hoe ga je daarmee om? 

Daarnaast: lees Don’t F*ck Up Your Baby p. 134-162.



WEEK 6 (OW 6)
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Deze week moeten de long line communicatiemiddelen zo’n beetje af  zijn. Vervolgens ga 
je naar een Brandbook toewerken. Let erop dat in de toekomst andere (communicatie)
professionals moeiteloos met jouw Brandbook aan de slag moeten kunnen. Wat heeft 
een strateeg nodig? En waar wordt een vormgever blij van? En een copywriter? En de 
toekomstige HR manager? Ook even niet vergeten: deze week krijg je feedback op het 
concept van je Branding Topic.

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Wat komt er precies in het Brandbook?

Deze week leer je

- Hoe je een Brandbook maakt waar professionals in verschillende disciplines   
 mee vooruit kunnen.

Dit doen we deze week om je te helpen

- Feedbacksessie Branding Topics.
-  Lab voor feedback op design en brand book. 

7-10 juni
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Dit kan handig zijn

Indesign. Het is inmiddels juni, denk tijdig aan zonnebrand als je op een terrasje zit te 
werken! 

Feedpulse

- Wat was de meest interessante gespreksstof  tijdens coaching deze week?
- Wat zijn je gedachten daarbij?

Daarnaast lees Don’t F*ck Up Your Baby uit: p. 158-173.

Een paar tips nog

- Leef  je goed in in de toekomstige gebruikers van het Brandbook.
- Verlies nooit je archetype uit het oog.
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WEEK 7 (OW 7)
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Als je op planning ligt zijn de Brandbooks ongeveer af. Tijd om het met een goed verhaal 
te gaan verkopen aan je klanten én je assessoren. Hoe je het aflevert bij je klant mag je 
zelf  weten. Een bezoek waarbij je het presenteert werkt vaak het beste. Die presentatie 
verwachten we in ieder geval wel tijdens het assessment. Vandaar dat dit de week is om de 
pitch voor te bereiden, zodat je overtuigend je gemaakte keuzes kunt toelichten. 

Vragen die je zeker tegen gaat komen

- Hoe maken we een overtuigende pitch?
- Hoe geven we een overtuigende toelichting op de gemaakte keuzes?
- Wat missen we nog voor de afronding van de Brandbooks?

Deze week leer je

- Hoe je een brand met bijbehorend Brandbook overtuigend presenteert. 

Dit doen we deze week om je te helpen

- Een voorstelling over pitching.
- Een labsessie voor feedback op wat dan ook om de puntjes op de i te zetten. 

Een paar tips nog

- Als je geen trots voelt op wat je bedacht en gemaakt hebt, zit het niet goed.

13-17 juni
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Dit kan handig zijn

Fack TV #28.

Feedpulse

- In hoeverre heb je je leerdoelen behaald?
- Wat voor eindcijfer heb je verdiend? Waarom?



Details toetsing
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Deadlines
Deadlines. Altijd een leuk onderwerp. Het mooie van deadlines? Ze worden pas serieus 
genomen als ze dichterbij komen. Vooruit. Hieronder een overzichtje van de meest be-
langrijke deadlines. Enne, deze staat er niet in, maar is net zo belangrijk. Vergeet niet elke 
Feedpulse vraag te beantwoorden! We hebben je gewaarschuwd. 

Inleveren definitief  Branding Topic: 19 juni 23.55 uur, herkansing 1 juli 23.59 uur.
Inleveren Brandbooks:   19 juni 23.55 uur, herkansing 1 juli 23.59 uur.
Inleveren Groepsportfolio:  19 juni 23.55 uur, herkansing 1 juli 23.59 uur.

Kijk maar naar het overzichtje hieronder. De fantastische toetsmatrijzen en 
beoordelingsprotocollen zijn, voor zover van toepassing, te vinden in de bijlagen. 

Gratis tip van onze kant. Neem vooral dat beoordelingsprotocol eens goed door. Geeft je 
meteen een goed beeld wat wij van jou verwachten.

Nog even wat gegevens op een rijtje:

Branding Topics, 3 studiepunten. Toetsvorm: dossier.
Project Building Better Brands, 12 studiepunten. Assessment in de weken van 20 of  
(indien nodig) 27 juni. Herassessments in de week van 4 juli of  indien nodig 11 juli. 
Toetsvorm: Portfolio, Brandbooks. Verdediging op basis van assessment en presentatie.



Bijlagen
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- Beoordelingsprotocol Building Better Brands
- Toetsmatrijs Branding Topics
- Beoordelingsprotocol Branding Topics.
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Aantekeningen



43

Aantekeningen
Hieronder kun je notities maken. Of  een mooi plaatje tekenen. Of  ...
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Houdoe
&

Bedankt!


