
Welkom fans van 
Tint & Bonte Was



Welkom bij de FANstrategie!

Wil Michels

Dé mooiste strategie die er is – vind ik



Alles in hokjes willen stoppen Het kind in zichzelf met het badwater
wegspoelen Gelukkig worden door te willen zijn als ieder ander Een
avonturenreis kopen bij een reisbureau Vinden dat vogels zich ook aan
verkeersregels moeten houden Altijd een regenjas bij zich dragen voor
het geval dat Blijven wachten op hun kans Altijd memoreren aan ‘die
goede oude tijd’ Om vier voor negen op het werk verschijnen en om vier
voor vijf weer vertrekken Elk jaar naar dezelfde camping gaan Al hun
geld opzij zetten voor mogelijke tegenslagen Rennen om nergens te
komen Continu plannen maken maar nooit in actie komen Menen dat
je met je ogen dicht niets ziet Altijd antwoorden met ‘ja, maar…’ Bang
zijn voor beren op de weg Proberen de werkelijkheid in procedures te
vatten Problemen uit het verleden interessanter vinden dan kansen in de
toekomst Het gemiddelde koesteren in plaats van het afwijkende
Geloven dat dromen bedrog zijn Het druk, druk, druk hebben met niets

Deze workshop is niet voor mensen die…
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Eigen communicatiebureau
Lezingen en workshops over strategie, 
& creatief denken
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Definitie van een fan
Een enthousiaste liefhebber van de organisatie die zijn emotionele band met het merk deelt met anderen en zo het merk ook mede inhoud geeft.



Definitie Fanstrategie
Vinden en activeren van fans waardoor 
zij onderdeel worden van het merk en 

het merk actief promoten.



Emotie + Identificatie + Relatie 

(+ databased content )

Fan zijn gaat om:



Wil een organisatie fans 
dan moet zij het merk 

emotioneel laden. 



Alles voor een glimlach

Emotie Empathy

De goedkoopste



Waar zit de emotie
van jouw

organisatie?



Gebruik de 7 principes van Cialdini

1. Wederkerigheid 

3. Sociale bewijskracht

5. Autoriteit

7. Eenheid

2. Commitment en consistentie

4. Sympathie

6. Schaarste



Fase 1Maken van een

Connectie

Sympathie Wederkerigheid



Wanneer vinden we iemand 
sympathiek?

Wat zegt de wetenschap / Cialdini?



1.  Wanneer iemand aantrekkelijk is

2.  Wanneer iemand op ons lijkt / we een klik hebben

3.  Wanneer iemand ons complimentjes geeft

Bij een mens



1.  Wees aantrekkelijk - huisstijl
- communicatie

2.  Wanneer iemand op ons lijkt - resoneer

3.  Wanneer iemand ons - geef aandacht
complimentjes geeft

Bij een merk



Inzicht

Het gaat niet om de purpose
van de organisatie maar hoe 
je de purpose van de ander 

mogelijk maakt



Fase 2Versterken van de

Relatie

Sociale bewijskracht Autoriteit



Fase 3Maken van

Fans

CommitmentSchaarste



Fase 4Bouwen aan een

Community

Eenheid



Een andere visie op marketing en communicatie





McKinsey deed onderzoek naar 
wat motieven van klanten in de B2B-sector waren 

om hun relatie te verbreken:

• 1% dood;
• 3% verhuizing;
• 5% nieuwe vriendschap;
• 9% prijs;
• 14% ontevreden over product;
• 68% onverschillige behandeling.



Interne fans maken externe fans

Externe fans zorgen voor volgers en nieuwe klanten

Een organisatie met fans is enorm krachtig

Basisgedachte van de Fanstrategie

Happy people = Happy customers = Happy business



De social media zijn de enorme multiplier voor
de fanstrategie.



Maak kennis met 
nieuwe modellen



Fanpiramide



Fankwadrant



Fankwadrant



Betrekken      Buitenstaanders

Opbouwen van naamsbekendheid

guerilla-acties ‣ SEA   ‣ SEO   ‣

‣ outdoor-reclame   ‣ lokale micro- influencers  

advertenties    



Binden       Volgers

Opmerkelijk aanwezig zijn

social media   ‣ affiliate marketing   ‣ storytelling   ‣ meetings

sponsoring   ‣ guerilla-acties ‣ events en workshops



Boeien       Fans

Persoonlijke aandacht en community building 

social media   ‣ community events ‣ gedeelde ervaringen   ‣

persoonlijke mails   ‣ brandactivaties ‣

‣



Beminnen      Superfans

Dialoog aangaan en intensief contact

persoonlijke gesprekken     ‣ meet-and-greet ‣ limited edities

speciale kortingen, acties voor de community events   ‣ vriendenclub   ‣



Onderzoek…

maar dan niet saai!



Als je mensen wilt overtuigen, begin je vaak met de vraag:

Wat moet je doen om mensen te overtuigen?

Zeker zo interessant is de vraag: 

Hoe komt het dat iets níet werkt en wat weerhoudt 

mensen het gewenste gedrag aan te nemen? 

Painstorm



Bijvoorbeeld…
Waarom wordt iemand geen fan 

van jouw Tint?
1. ……………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………... 
4. …………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………

10. …………………………………………………………………………



Bijvoorbeeld…
Waarom word je geen klant?

1. Ik ken niemand die klant bij hun is.
2. Ze kennen mijn branche niet.
3. Ze zijn te klein. 
4. Ze weten te weinig van online
5. Ik heb een hekel aan dat ze zichzelf zo geweldig vinden. 
6. Ze komen uit een dorpje.
7. Ze gebruiken social media alleen voor promotie. 
8. Andere bureaus bevallen mij beter. 
9. Ik ken niemand die er werkt. 

10. Ik weet niet wat onderscheidend aan hen is. 





Bepaal het 
gemeenschappelijke 

vertrekpunt

Laad de 
kernwaarden

Versterk het 
engagement

Beleef de 
storytelling

Koester de 
interne fans

Interne roadmap



Veel organisaties beschouwen het merk 
als iets wat zich in de buitenwereld afspeelt 

bij klanten en andere externe partijen.

De belangrijke groep van interne ‘stakeholders’ 
(de medewerkers) krijgt weinig aandacht. 



De startvraag:

Zijn de medewerkers fan van 
je organisatie

?



De prikkelende vraag is…

Wat doet de organisatie
om de medewerkers 

fan te maken?



Q12 Ja Nee 

1.    Ik weet wat er van mij verwacht wordt op mijn werk.

2.    Ik heb de middelen en de informatie om mijn werk te doen.

3.    Ik krijg de kans om elke dag dat te doen waar ik goed in ben. 

4.    Afgelopen week kreeg ik waardering en lof voor mijn werk.

5.    Mijn direct leidinggevende (of iemand anders op het werk) geeft om mij.

6.    Er is iemand in de organisatie die mijn ontwikkeling stimuleert.

7.    Mijn mening doet ertoe.

8.    Het doel van mijn organisatie geeft me het gevoel dat mijn werk betekenis heeft. 

9.    Mijn collega’s of medewerkers zijn gedreven om goede kwaliteiten te leveren.

10.  Ik heb een goede vriend op het werk.

11.  De laatste zes maanden sprak iemand met mij over mijn vooruitgang op het werk.

12.  Het afgelopen jaar kreeg ik de kans om te leren en te groeien in mijn werk. 

Q12 – Gallup – Engagement





Leg de 
connectie

Overtref de 
verwachtingen

Bepaal de 
communicatie

Bouw een 
community

Koester de fans

Meet de 
resultaten

Externe roadmap



Netto Promotie Score (NPS)

De NPS is een geschikt instrument om te bepalen of het merk veel fans heeft. 

1 Promotors: zij geven een 9 of 10. Deze mensen willen de organisatie aanbevelen.

2 Passieven: zij geven een 7 of 8. Deze mensen zijn tevreden maar niet super enthousiast.

3 Critici: zij geven een 6 of lager. Deze mensen zijn niet positief of zelfs ontevreden. 

Het gaat om de essentiële vraag:

Raad u onze organisatie aan?



Wie zijn de 10 grootste fans 
van de organisatie?

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10



Hoe maken we van een 8 een 10?

Nodig ze uit!



Fans zijn geen doelgroep

Fans zijn geen klanten

Fans maken het merk 

Fans zijn deel van het merk



Veel organisaties hebben al fans,

maar ze doen er niets mee!

STOM



Content Circle



Elke organisatie

is een mediabedrijf

is een entertainmentbedrijf



Message House



Message House



Denk minder aan de inhoud

Maak het fun

Maak het human



Voor welke organisatie is de 

fanstrategie

aantrekkelijk?



AUTOMERKEN ● BAKKERIJEN ● BEAUTYSALONS ● BEURZEN ● BIERMERKEN ● BLOEMENWINKELS ●

BOEKWINKELS ● BUURTHUIZEN ● CAFÉS ● CASINO ● CHIPS ● CLUBS ● CONCERTZALEN ●

DIERENTUINEN ● DIERENWINKELS ● DISCOTHEKEN ● DJ’S ● DORPSFEESTEN ● ELEKTRONICAWINKELS ●

FESTIVALS ● FILMS ● FITNESSCENTRA ● FRISDRANKEN ● GAMES ● GOEDE DOELEN ● HOTELS ● KAPSALONS ●

KERKEN ● KINDERDAGVERBLIJVEN ● KLEDINGWINKELS ● LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ ● MAGAZINES ●

MODEMERKEN ● MOTOREN ● MUSEA ● MUZIEKSCHOLEN ● PARFUM ● PARKEN ● POLITIEKE ORGANISATIES ●

PRETPARKEN ● RADIOZENDERS ● RESTAURANTS ● SCHOLEN ● SCOUTING ● SNACKBARS ● SNOEPGOED ●

SPORTEVENEMENTEN ● SPORTCLUBS ● SPORTZAKEN ● STEDEN ● STICHTINGEN ● STUDIEVERENIGINGEN ●

SUPERMARKTEN ● TELEFOONAANBIEDERS ● TAXIBEDRIJVEN ● TELEVISIESERIES ● TONEELGEZELSCHAPPEN ●

TV-PROGRAMMA’S ● UITZENDBUREAUS ● UNIVERSITEITEN ● VOETBALCLUBS ● ZIEKENHUIZEN ● ZWEMBADEN 

Zowel B2B als B2C



Met de fanstrategie
kun je meteen starten!



Je maakt geen fans door te doen
wat men van je verwacht.

Under promise, over deliver
Doe het onverwachte.



Systematische

Random Acts of Kindness



Maak het persoonlijk

Maak de ander speciaal

Houd het klein

(Een fan per dag – Jos Burgers)



Maar…

ü Een leuk cadeautje bij de 10e bestelling, servicebeurt, bezoek.

ü Je hebt je hypotheek voor 50% afbetaald,  je gaat verhuizen, je dochter gaat trouwen.

ü Het is jouw jaar in de Chinese kalender  en je krijgt 30 fortune cookies om uit te delen.

ü Je gaat naar Lowlands en je krijgt een luchtzitzak met logo van de bank.

ü Je viert het dat iemand al 1001 dagen klant is met twee Eftelingkaartjes.

ü Je bedrijf bestaat zo veel jaar en er wordt een taart met het eigen logo bezorgd.

ü Jij mag dit jaar mee beslissen voor 50 euro wat de organisatie geeft als kerstgeschenk. 

Niet elk jaar een kaartje bij een verjaardag



Maak elke 
dag een 

FAN!


