








Merk Leiderschap:  
Positioneren voor de toekomst

Wil jij dat jouw merk een richtinggevend kompas in je organisatie 
wordt? In deze 8-daagse opleiding ontwikkeld door Mary 
Hoogerbrugge en Onno Maathuis, leer je van de theorieën van grote 
merkdenkers, de kennis en ervaringen van meer dan 15 topsprekers 
uit de wetenschap en de praktijk, van succesvolle cases én van de 
ervaringen van jouw medestudenten. Je ontwikkelt je als professional 
met een eigen visie op en hoe bij te dragen aan het succes van jouw 
organisatie. 

De opleiding
8 Opleidingsdagen + 1 dag intervisie  
NIMA geaccrediteerd 25 PE-punten  

Certificaat Merkleider 
Prijs € 6.476*

*Deze prijs is voor leden van NIMA, bvA, SWOCC, VIA en Logeion.












Voldoet de opleiding aan jouw behoeften?

Jij bent verantwoordelijk voor het merk van een organisatie of je adviseert op dit niveau. 
Jouw uitdaging is om ervoor te zorgen dat dit merk toekomstbestendig is en op de 
bestuursagenda komt met betrekking tot onderwerpen zoals: cultuur, innovatie, digitalisering 
en marketing. Je wil een volwaardige gesprekspartner zijn op bestuursniveau en daarom 
jouw merkkennis en merkmanagement ontwikkelen. Jij wil jouw eigen onderbouwde visie 
vormen en de organisatie daarin meenemen.

• Met welke theorieën, inzichten en tools kun je het merk steviger in de organisatie te 
verankeren?

• Hoe richt je een merkenportfolio in, zodat die aansluit bij de organisatie én de markt?
• Wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor een relevante en onderscheidende 

positionering? Hoe haal je de juiste haakjes uit onderzoek?
• Hoe wordt deze positionering vervolgens richtinggevend voor productontwikkeling, 

dienstverlening en communicatie? En hoe neem je de organisatie hierin mee?

Deze opleiding is ontwikkeld door
“Merk Leiderschap: Positioneren voor de toekomst” wordt verzorgd door 
Mary Hoogerbrugge en Onno Maathuis, met inspirerende gastsprekers 
uit de praktijk en de wetenschap. Mary en Onno zijn de ontwerpers, 
samenstellers en programmaleiding van deze opleiding. Zij overzien het 
curriculum en begeleiden alle dagen. Tenminste een van hen is altijd 
aanwezig. Mary Hoogerbrugge is partner bij strategisch 
merkadviesbureau De Positioneerders, voorzitter van het bestuur van 
Effie Awards en beschermvrouw van SWOCC. Zij is merkspecialist met 
als focusgebieden: merkpositionering, merkcommunicatiestrategie en 
effectiviteit. Mary werd door het GvR bekroond met een Coq de Grand 
Honneur. Onno Maathuis is medeoprichter van De Positioneerders en 
wetenschappelijk actief bij SWOCC en bij Corporate Reputation 
Review. Onno is gespecialiseerd in merkpositionering en 
merkportfoliomanagement. Hij werkt sinds 1999 als merkspecialist voor 
organisaties en bedrijven in verschillende sectoren.



Zit jij in een andere situatie, of met andere vragen en wil je weten of deze opleiding daarop 
aansluit? Neem dan contact met ons op, wij zijn benieuwd naar jouw verhaal.

Wat levert het jou op?

In de opleiding “Merk Leiderschap” word je opgeleid om het merkbeleid in jouw organisatie 
inspirerend, onderbouwd en met de nieuwste inzichten vorm en richting te geven. Op een 
strategische, praktijkgerichte, interactieve wijze wordt jouw kennis met betrekking tot 
merkontwikkeling verdiept en verbreed. Zo versterk je niet alleen het merk van de 
organisatie, maar til je ook de Nederlandse merkenbouw en merkleiderschap tot een hoger 
niveau.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor:
 
Merk-, marketing- en communicatieprofessionals van commerciële en publieke 
organisaties die het merkenbeleid in hun organisatie naar een hoger niveau willen 
brengen en streven naar een meer centrale rol van het merk in de organisatie. Deze 
opleiding sluit aan bij merkverantwoordelijken, -adviseurs en -strategen die voor zichzelf of 
bij een bureau werken en hun strategische merkkennis willen vergroten.

De strategische principes (op het gebied van positionering, portfoliobeleid, merkinnovatie) 
die in deze opleiding aan de orde komen, zijn voor organisaties van elke omvang en voor 
alle branches van toepassing, zoals: 

• FMCG
• B2b
• Dienstverlening
• Industrie
• Retail



 
Data
Kijk voor de meest actuele data op de 
website.

Investering
De opleidingsprijs is € 6.476,- met een 
lidmaatschap van jezelf (of van jouw 
werkgever als die de opleiding betaalt) van 
NIMA, bvA, VIA, Logeion of SWOCC. 
Zonder korting zijn de opleidingskosten 
€ 7.195,-, inclusief studiemateriaal. 

Btw
Bedragen zijn exclusief btw. Opleidingen 
zijn belast met 21% btw. Voor organisaties 
die geen btw kunnen terugvorderen, is 
vrijstelling van btw mogelijk. Voor 
particulieren is het opleidings- en 
examengeld volledig vrijgesteld van btw.

Tijdsinvestering
De opleiding bestaat uit in totaal 8 
opleidingsdagen en zelfstudie. In totaal 
beslaat de opleiding 4 tot 5 maanden. In de 
planning wordt rekening gehouden met 
schoolvakanties en feestdagen. 

Het programma bestaat uit 8 thema’s. 

• Elk thema beslaat 1 opleidingsdag. 
De 8 opleidingsdagen worden in 4 
blokken van twee aaneengesloten 
dagen aangeboden. Tussen de 
blokken zitten circa 4 weken.

• De opleiding wordt afgerond met een 
intervisie-/examendag.

Examen
Het examen bestaat uit de analyse en een 
presentatie van een merkcase aan de 
groep. Tijdens deze intervisiemiddag 
reflecteren we middels de case- 
presentaties en vragen op elkaars merken 
en merkuitdagingen. Aan de hand hiervan 
wordt ook de theoretische kennis 
beoordeeld.

Examengeld: € 750,-. De eventuele korting 
is op het examengeld niet van toepassing. 

https://www.irisacademy.nl/opleidingen/merk-leiderschap-positioneren-voor-de-toekomst
https://www.irisacademy.nl/opleidingen/merk-leiderschap-positioneren-voor-de-toekomst


Volledige opleidingsprogramma
 
Dag 1 - Introductie van merkleiderschap
"Leidende denkers over merken"
Kennismaking met merktheorieën en merkdenkers. 
• Introductie van de opleiding en kennismaking.
• Basistheorieën van merkdenken.
• Het merk in het geheugen.

Dag 2 - Positioneren voor de toekomst
"Ontwikkelingen van een leidend merk"
De kernprincipes: leiderschap, framing, (her)categorisatie, groei.
• Van associaties naar een richtinggevend gedachtegoed. 
• Theorieën over hoe merken groeien.
• Tools om positioneringsmogelijkheden te indentificeren.

 
Dag 3 - Merkidentiteit en betekenis
"De organisatie als betekenisvol merk"
Corporate branding en een betekenisvol organisatiemerk bouwen. 
• Corporate branding: het positioneren van de organisatie, reputatie.
• Betekenisvolle merken: betekenisgeving vanuit maatschappelijke impact.
• Merkoriëntatie en cultuur: lessen uit de wetenschap.
• Merkverhalen om te verbinden in de organisatie en het employer brand.

 
Dag 4 - Merkportfoliobeleid
"Een effectieve en efficiënte merkportfolio"
Modellen en drivers voor een passend portfoliobeleid.
• Basismodellen, drivers van portfoliostrategie, analyse vanuit verschillende 

perspectieven.
• Leren van de praktijk, met o.a. de ABN Amro case. 
• Aan de slag met een Harvard Business Case, interactieve opzet.



Volledige opleidingsprogramma
 
Dag 5 - Merkonderzoek als bron
"Kijkje in het brein van de consument"
Een toer langs verschillende methoden en modellen.
• Maatschappelijke ontwikkelingen en trends.
• Doelgroepsegmentatie: manieren om de markt in te delen.
• Data en consumenteninzichten als bron van haakjes voor positioneren.
• Inzichten in relatie tot gedragsbeïnvloeding: wat zijn de principes?

 
Dag 6 - Merkontwikkeling en merkmanagement
"Het managen van het merk intern en extern"
Het activeren van het merk met producten en communicatie.
• Hoe productontwikkeling, customer experience en communicatie-ontwikkeling 

bijdragen aan het merk.
• Campagne-ontwikkeling vanuit het merk.
• Propositie- en productontwikkeling: Van Why naar What, van Promise naar 

Product en van Inspiratie naar Innovatie.
 
Dag 7 - Merkbouwen met communicatie
"Vanuit doelstellingen een merk bouwen"
Effectiviteit en werking van communicatie. 
• Van doelstellingen naar strategieën, acties en measures (OGSM).
• Hoe kun je het beste investeren in je merk? Korte versus lange termijn effecten, 

bewuste en onbewuste responsen en gedragseffecten.
• Praktijkinzichten aan de hand van Effie-cases.

 
Dag 8 - Merken van vandaag en morgen
"Merkbouwen in het digitale tijdperk"
Succesvol zijn in het digitale tijdperk.
• Merkontwikkeling in de context van digitalisering.
• Interactiviteit en het creëren van merkervaringen in een off- en online omgeving.
• Afronding van de leergang.






Gastdocenten

De beste sprekers uit de wetenschap en de praktijk delen hun inzichten en ervaringen uit 
verschillende invalshoeken. Klik op onderstaande overzicht om op de website een korte 
introductie van elk van de gastdocenten te lezen.

https://www.irisacademy.nl/opleidingen/merk-leiderschap-positioneren-voor-de-toekomst





In 2023 starten onze opleidingen. Opleidingen die je 
onderdompelen in diepgaande vakkennis en nieuwe inzichten. 
We nemen je mee op een inspirerende reis langs diverse 
perspectieven en verrassende ontwikkelingen. Zo krijg je een 
nieuwe, bredere kijk op jezelf, de keuzes die je maakt en je rol 
in jouw organisatie en ons vakgebied. Zo kan je op een 
interactieve en collectieve manier je eigen-wijsheid vormgeven.

Onze opleidingen in 2023  
klik erop voor meer informatie en het inschrijfformulier!

• Strategische Retail Marketing
• Marketing Management-D
• Merk Leiderschap: positioneren voor de toekomst
• Leiderschap van Strategische Vernieuwing
• Managen zonder Macht
• Het juiste doen als niemand kijkt
• Marketingcommunicatie in 14 stappen
• Humanizing Growth

               Alle opleidingen bestaan uit 6 tot 10 dagen  
               en zijn NIMA-gecertificeerd.

Iris werkt samen met NIMA, bvA, VIA, Logeion en SWOCC. 
Leden van samenwerkingspartners komen in aanmerking voor 
10% korting op de opleidingsprijs. Vragen? Klik hieronder op 
het icoon en neem contact op.
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