
 
Brandguide Bart Stofberg 

 
 
 
 

Marktdefinitie 
 

Hoger management binnen  
(middel)grote organisaties 

 
 
 

Categorie 
voorwaarden 

 
Staat van dienst 
Deskundigheid 

Betrouwbaarheid 
Brede kennis en ervaring 

Adviesvaardigheid 
Sociale vaardigheden 

Strategisch niveau 

 
 
 

Profiel van de 
doelgroep 

 
Ambitieuze manager die 

actief en gedrevenwil 
bijdragen aan het succes 

van de onderneming 
 

Gewenste respons van 
de doelgroep 

 
Vanaf de dag dat Bart bij ons 
binnen is, is er iets 
veranderd. De gezamenlijke 
ambitie neemt toe, net als de 
bereidheid om samen te 
werken, om kritiek te geven 
en kritiek ter harte te nemen. 
Daardoor begint de orga-
nisatie zelf te veranderen. 
Bart giet de veranderingen in 
concepten, die er enerzijds 
voor zorgen dat de strategie 
leidend is in alles wat we 
doen en anderzijds heel 
pragmatisch onze mede-
werkers richting geven in hun 
werk. Door de medewerkers 
“medeplichtig” te maken, lijkt 
het wel of iedereen meer kan 
dan hij/zij van zichzelf dacht. 
Bart is direct en 
confronterend, maar hij is zo 
aardig, dat iedereen daar 
tegen kan. Bart draagt bij 
aan het succes van de 
onderneming en aan mijn 
bijdrage daaraan. Hij neemt 
vaak (ongevraagd) het 
initiatief, maar loopt mij nooit 
voor de voeten. Mijn positie 
is sterker geworden dankzij 
zijn hulp. Omdat hij bij Quint 
werkt kan hij altijd terugvallen 
op bewezen concepten, 
standaard aanpakken en een 
netwerk van gedreven 
vakmensen op elk onderdeel 
van organisatie-advies. 

 
 
 

 

Interne waarden van de klant 
Wat vindt de klant van zichzelf? 

Externe waarden van de klant 
Wat vinden anderen van de klant? 

Merkpersoonlijkheid 
Hoe gedraagt het merk zich en hoe spreekt het? 

Niet …, maar … 

Ik durf 
onconventionele 
wegen te 
bewandelen 

Ik focus op 
toegevoegde 
waarde 
 

Ik stuur vooral op 
de lange termijn 
 

Ik ben toekomst-
gericht 
 

Hij durft  
te investeren in  
kwaliteit 
 

Hij laat zich niks 
wijs maken/ 
 hij weet wat hij wil 
 

Hij staat voor 
zijn mensen 
 

Hij stelt kritiek 
op prijs 

Hij is een 
echte leider 
 

Bewijsvoering 
 

 
Succesvol veranderaar 
Resultaatgericht 
Gedreven 
Direct en concreet 
Initiatiefrijk 
Enthousiasmerend 
Overtuigend 
Resultaten: toename van 
. Zelfstandigheid 
. Verantwoordelijkheid 
. Samenwerking 
 

Waardepositie 
Hoge toegevoegde waarde 
tegen een realistisch tarief 

 

Ik ben innovatief en 
dynamisch 
 Optimale toegevoegde waarde 

Sturend op succes 
Medeplichtig aan succes klant 
Doelgericht 
Conceptueel en structurerend 
Creatief, origineel en innovatief 
Analytisch sterk 
Succesvolle opdrachten bij grote bedrijven 
Heel erg brede ervaring in IT 
Gesteund door gerenommeerd bedrijf met veel 
expertise 
 Opinion leader 

Topspreker op congressen 
Boek “Gestolde wijsheid” 
Artikelen 
Twitter 
Blogs 
Visionair, geciteerd en 
aangehaald 

 

Autoriteit op zijn vakgebied 
Opdrachten op niveau, succesvol trackrecord 
Dagvoorzitter op congressen 
Lid programmacommissie itSMF  
Lid Architectural Board ASL BiSL Foundation 
Quinter 

 

Kernpropositie 

Bart helpt en stimuleert mij en mijn 

organisatie om steeds meer en beter bij te 

dragen aan het succes van de onderneming 
 

Volgend  Leidend, initiërend 
Leveren wat afgesproken is  Leveren wat nodig is 

Verhullend  Blootleggend 
Anoniem  Toonaangevend 

Ad hoc  Conceptueel 
Theoretisch  Praktisch 

Solist  Teamspeler 
Specialist in processen  Specialist in succes 
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Brandguide Bart Stofberg 

 
Verklaring Brandguide 
De lay-out van de brandguide is een bekend model, ook wel bekend als bull’s eye. Deze specifieke brandguide beschrijft het merk Bart Stofberg. De brandguide is 
leidend voor het gedrag van Bart Stofberg als hij de markt benadert of met klanten spreekt: De opbouw van de brandguide is als volgt: 
 

                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 

De linkerkolom beschrijft de markt waarop 
we onze producten willen verkopen: 

 Marktdefinitie: Een korte definitie van 
de markt. 

 Categorievoorwaarden: Minimumeisen 
waar het aan moet voldoen om mee te 
doen in de markt. Alle serieuze 
concurrenten op de markt voldoen aan 
deze eisen. Het is noodzakelijk dat het 
merk er aan voldoet. Omdat alle 
concurrenten van het merk hieraan 
voldoen, kan het merk zich hier niet op 
voorstaan; Als we er niet aan voldoen 
prijzen we onszelf uit de markt. 
Categorievoorwaarden zijn disqualifiers, 
geen qualifiers. 

 Profiel van de doelgroep: Een korte 
beschrijving van de doelgroep op de 
markt. 

 

De witte buitencirkel beschrijft de klanten 
uit de doelgroep: 

 Interne waarden: Wat onze klanten 
van zichzelf vinden. 

 Externe waarden: Wat anderen van 
onze klanten vinden. 

Dat wil niet zeggen dat alle klanten 
precies zo zijn en dat klanten die niet zo 
zijn worden geweigerd. Het wil wel 
zeggen dat we in onze uitingen naar de 
markt op de beschreven doelgroep 
mikken. 

Het middenstuk (blauwe cirkel plus merkpersoonlijkheid) beschrijft het merk: 

 Kernpropositie: De kern van onze dienstverlening. Dat waar het merk primair voor staat. 

 Merkpersoonlijkheid: Hierin wordt beschreven hoe het merk zich gedraagt en spreekt. Het eerste deel (voor 
de pijl) is bedoeld als tegenstelling om het tweede deel (na de pijl) te accentueren. Het is dus geen 
veranderdoelstelling. 

 Bewijsvoering: Samenvatting van de argumenten waarom we vinden dat we de kernpropositie en de 
merkpersoonlijkheid ook waarmaken. 

 Waardepositie: De kwaliteit/prijsverhouding van het merk. 
 

In de rechterkolom wordt 
beschreven hoe de 
doelgroep op het merk 
zou moeten reageren. 
Deze kolom beschrijft 
een sterk geïdealiseerd 
beeld van de gewenste 
werkelijkheid (dat is niet 
dubbelop!), maar toch is 
het deze reactie die we 
met het merk nastreven. 
 


