
Introductie merkgids
Samen verder werken aan 
ons sterke merk 

Webinar, 28 januari 2020 
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Wat doen we vandaag tot 11:30 uur?

Aanleiding en context

• Waarom werken aan gezamenlijk merkstrategie.

• Vier strategische richtingen.

• Routekaart voor 2021 en 2022

Merkgids

• Merkarchitectuur

• 3 verbindende elementen

• Merkkarakter

• Eerste doorkijk praktijk

Ruimte voor vragen en vervolg
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Aanleiding

• Nieuw positioneringsstatement vastgesteld ledenvergadering in 2016.

• De merkstrategie is hiervan een actualisering en doorontwikkeling.

Samen tellen onze 
inspanningen op tot 1 
herkenbaar verhaal.

Van 4 -> 8 miljoen 
NL-ers verbonden 
aan Bibliotheek. 

Doel: meerdere 
merken integreren 
in de strategie.
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Merkmanagement (Spoor 1)

Doel: zorgen dat bibliotheken aan de slag kunnen met de merkstrategie

Implementatie
workshops voor 

bibliotheken 
met SPN 

Merkgids voor 
bibliotheken klaar

0-meting op 
gewenste 

merkimago  
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Marketingcommunicatie (Spoor 2)

Ontwikkelen 
landelijke imago 

campagne 
(mits budget)

Verrijken van de 
corporate huisstijl 

door VOB 
marketingcommissie 

en huisstijlteam

Moderniseren van 
binding met klant 
(lid) met nieuwe 
waarde propositie

Genereren & 
opvolgen van leads 
met netwerk voor  
groei # leden

Doel: zorgen dat ons merk de gewenste lading en aantrekkingskracht krijgt
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PR / Lobby / Corporate (Spoor 3)

Actief Lobby 
voeren om  

maatschappelijke 
claims bij landelijk 

stakeholders te 
agenderen 

Verbinden van de 
merkstrategie met het 
bibliotheekconvenant 

PR / Lobby kalender 
ontwikkelen

Doel: claimen van onze rol in de samenleving bij centrale beleidsbepalers
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Samenwerking in het netwerk (Spoor 4)

Realiseren van 
een goed 

samenspel 
merkstrategie 
tussen SPN, KB 

& VOB

Netwerkaanpak 
verder uitwerken in 

lijn met opzet VOB 3.0 

Versterken 
netwerkcontacten 
marcom collega’s 
met interactieve 

momenten

Doel: vergroten toegevoegde waarde marketingcommunicatie in de branche
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Van mono-brand naar
‘House of Brands’
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Twee andere voorbeelden van

‘House of Brands’ families 
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Het ‘hart’ in ons House of Brands

Verbindende elementen

1 gemeenschappelijk verhaal: 
de motor van de vaardige samenleving

5 gemeenschappelijke ambities 
als inspiratie om samen aan te werken

5 gemeenschappelijke pijlers dienstverlening
als ‘bewijslast’ voor onze brede rol in de samenleving

En voor een groot deel van de bibliotheken natuurlijk ook onze 
huisstijl 
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2. ondersteunt bij en biedt activiteiten voor 

‘een leven lang ontwikkelen’, basisvaardigheden 
en vaardigheden die  bijdragen aan blijvende 
inzetbaarheid

3. is een essentiële partner bij stimuleren van 

leesplezier, bestrijden van laaggeletterdheid en 
het opdoen van digitale vaardigheden

4. biedt een informatiepunt voor vragen over 

de (digitale) overheid

5. biedt een fysieke én online collectie voor 

jeugd en volwassenen

1. Is een laagdrempelige, veilige  en waardevrije 

verblijfs- en ontmoetingsplek  voor iedereen

De 5 pijlers van
onze

dienstverlening

Een bibliotheek
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Samen bouwen we ons House of Brands

Onze gezamenlijke ambities

5 pijlers van onze

dienstverlening

Eigen karakter / merkwaarden, 

eigen ‘belofte’&   

eigen invulling van dienstverlening passend bij de lokalecontext

13/51

de Bibliotheek Motor van een 
vaardige samenleving | Onze

merkstrategie

Ons gezamenlijk verhaal



Het karakter van het merk De Bibliotheek
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Het karakter van het merk De Bibliotheek

Gastvrij

Betrokken

Behulpzaam

Energiek 

Samen
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Het waardenkompas van De Bibliotheek

Betrokken

EnergiekGastvrij

Behulpzaam

Samen

Iedereen moet zich kunnen 

blijven ontwikkelen

Motor van 
een vaardige 
samenleving
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Het karakter van het merk De Bibliotheek
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Van theorie naar praktijk



Dank voor uw
aandacht
Samen op weg naar 8 miljoen leden!


