
Marketingstrategie 

Innovatieprofiel Oost Nederland

i.s.m. Say Yeah



Tijdens een plenaire sessie in het provinciehuis van Overijssel hebben we een drietal 
ijkpersonen beschreven die model staan voor onze ideale doelgroep. Daarnaast hebben we 

vastgelegd hoe we als ‘merk’ gezien willen worden en welke onderscheidende eigenschappen 
Oost-Nederland speciaal maken.

Tijdens een online shoutbox hebben we merknamen bedacht. In dit document vindt u een 
shortlist en de winnende naam met onderbouwing. Tot slot hebben we een kleine aanzet 

gedaan voor de marketingaanpak en in te zetten middelen. Dit onderdeel zal na goedkeuring 
van de naam verdere invulling krijgen.

Aanpak



Hoe vertellen we ons verhaal

Helden & voorbeelden

Kernactiviteiten

Merk

Gewenste reacties

Tone of voice

Onderscheidend vermogen

Partners & Concurrenten

Oneliners Vormgeving

Individueel

Sociaal

VerstandGevoel

Bewaker DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Maagd

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Minnaar

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Oermoeder

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Ontdekker

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Leider DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Strijder DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Verleider

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Wijze

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Metgezel
DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER Nar

Uitvinder
DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER Magiër

Rebel

- Brug slaan tussen Brussel en lokaal bedrijfsleven 
- Aansluiten bij missies van Brussel 
- Concrete vraag naar oplossingen koppelen aan 

lokaal bedrijfsleven 
- Call’s scouten 
- Bedrijven op het juiste moment aanhaken (niet te 

vroeg ivm afhaakgevaar) 
- Inventariseren focusregio’s (max. 10 a 15)

- Betrouwbare partner 
- Kunnen snel concreet worden met voorbeelden 
- Lef 
- Adaptief 
- (Te) bescheiden 
- Veel maakindustrie 
- Weinig dominante spelers (dus makkelijker 

samenwerken) 
- NL is internationaal georiënteerd

- 10 a 15 Europese regio’s 
- Nederlands bedrijfsleven 
- Bedrijven die überhaupt mee kunnen en willen 

doen

- Realistisch en betrouwbaar 
- Snel concreet en to the point 
- Gericht op samenwerken en wederzijdse interesse 
- Vriendelijk en persoonlijk 
- Niet opscheppen of schreeuwerig 
- Vleugje creativiteit en slimmigheid 
- De normaalste zaak van de wereld 
- Be smart and work hard

- Zachte kleuren, geen harde of opvallende kleuren 
- Strakke ronde vormen 
- 3D 
- Gewone mensen 
- Vriendelijk 
- Font: modern, zakelijk, zowel boven- als onderkast 

gebruiken 
- Kwaliteit in alle uitingen 
- Makkelijk door kunnen sturen 
- Innovatie ook in de middelen laten zien

- Regio's in Noord Europa 
- Veel logo’s betekent veel partners 
- ‘Gewone’ mensen bij innovatieve bedrijven

- Innoveren in Oost Nederland, de normaalste zaak 
- Samen sterker 
- Innoveren is mensenwerk 
- Anderen in hun kracht zetten 
- Oost Nederland de stille kracht 
- De ‘Intel inside’ regio

- Prettige regio om mee op te trekken 
- Betrouwbare partner 
- Ze kunnen zich snel aanpassen aan de vraag 
- Ze komen snel met concrete voorbeelden 
- Ze maken waar wat ze beloven 
- De communicatie verloopt erg prettig 
- Ze maken kwaliteit



Individueel

Sociaal

Gevoel Verstand

Bewaker DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Maagd

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Minnaar

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Oermoeder

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Ontdekker

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Leider DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Strijder DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Verleider

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Wijze

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Metgezel DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER Nar

UitvinderDE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER Magiër

Macht

ZekerheidWarmte

Spanning

Rebel

Hoe ziet men ons?



DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

De metgezel
De metgezel is altijd behulpzaam 
als een ideale buurman. Hij gaat 
samen op onderzoek uit en zorgt 
voor creatieve oplossingen.

Ons karakter:
Ontspannen - Betrokken - Attent

We bieden:
Vriendschap, gezelligheid & steun

Merkeigenschappen van Oost-Nederland







Abstracte voorbeeldvormen 
Strak, rond en 3D



DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

De ontdekker
De ontdekker is op zoek naar het 
verbreden van zijn horizon. Hij 
heeft een hang naar vrijheid en 
avontuur. 

Ons karakter:
Onafhankelijk - Nieuwsgierig - Gedurfd

We bieden:
Zelfontplooiing, Experiment, Uitdaging

Merkeigenschappen van Oost-Nederland



De uitvinder
Gericht op zelfexpressie en het 
creëren van bijzondere en 
duurzame oplossingen

Ons karakter:
Creatief - Expressief - Innovatie

We bieden:
Creativiteit, Zelfexpressie, Inspiratie

Merkeigenschappen van Oost-Nederland





Abstracte voorbeeldvormen 
Organisch, sierlijk, strak



De Achterban  
(waar doen we het voor)


MKB bedrijf als hoofdmoot maar 
natuurlijk ook de kennisinstellingen 

en andere ‘interne’ partners.


Grote bedrijven weten het al te 
vinden. MKB haakt vaak af wegens 

traagheid en weinig kans op succes.

Andere regio’s 
(met wie werken we samen)


Vertegenwoordigers van 
Europese regio’s waar we graag 

mee samen willen werken.


Veel aanbod dus hoe zorgen we 
dat we snel positief opvallen?


Renée Marco

IJkpersonen: onze ideale klanten

Europese Commissie 
(hoe overtuigen we Brussel)


Beleid waar we graag invloed op 
uitoefenen door goede voorbeelden 

uit onze regio


Aansprekende voorbeeldprojecten 
en onze flagships pakken haar 

aandacht.


Joyce



Vertellen
- Veel maakindustrie

- Prettige samenwerken

- Lange termijn relatie

- Betrouwbare achterban

Laten zien
- Voorbeelden van successen

- Projecten en innovaties

- Oosterse mentaliteit

- Ons stevige netwerk

Extra
- Quickscan

- Tell a friend opties

- Wekelijkse update

Renée (40)
Liaison officer Midtjylland

“Welke regio’s zijn de moeite waard om 
verder mee in contact te treden?”

Renée is werkzaam als Liaison Officer in de succesvolle regio Midtjylland. Ze is 
continu actief binnen haar netwerk en regelmatig in Brussel aanwezig om 
betrouwbare regio’s te vinden om samen projecten op te pakken. Ze heeft erg veel 
afspraken op een dag en spreekt veel verschillende mensen. Het aanbod is enorm 
en het is een uitdaging om de beste kansen er tussenuit te pakken. Haar dagen 
duren lang dus is ze erg gevoelig voor concrete voorbeelden en wil ze graag snel 
een inschatting kunnen maken of iets serieus is of niet. Ze vindt het erg leuk om 
mensen te ontmoeten uit heel Europa maar als het om samenwerken gaat is ze wel 
gevoelig voor een ‘culturele klik’ Het doel is om samen op te trekken en dan moet je 
elkaar kunnen vertrouwen en kunnen leveren. Ze vindt Nederland een interessant 
land om mee samen te werken. Ze heeft niet alle Nederlandse regio’s en hun 
talenten scherp in beeld maar staat zeker open voor de samenwerking.

- Sociaal en genetwerkt

- Wil snel kunnen schakelen

- Zoekt echte partnerships op inhoud

- Wil snel concreet worden

- Gevoelig voor voorbeelden

- Goed gevoel bij Nederlandse regio’s



Ziet ons als een 
betrouwbare 
partner die snel 
concreet wordt

Ruimdenker
Betrokken, creatief, moedig

Competitieve 
bezoeker

Wil bondige 
informatie om 
snel te kunnen 
beslissen

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Renée (40)
Liaison officer Midtjylland

Kernwoorden: Betrokken, creatief, vrij, moedig, zelfrespect

Demografische kenmerken Maatschappij en politiek
56% mannen / 44% vrouwen Zet zich in voor maatschappelijke issues
Universitaire opleiding
Fulltime baan Sociale relaties

Hekel aan vooroordelen
Leefstijl Stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen
Leeft gevarieerd met enig risico
Zeer milieubewust en vooruitstrevend Consumentengedrag
Waarde en diepgang zijn belangrijk Maatschappelijk varantwoord

Milieubewust
Ambities Duurzaam en zuinig
Linkse idealen
Gericht op zelfontplooiing Media

Kijkt vooral publieke zenders
Actief op Linkedin en Twitter



Renée (40)
Liaison officer Midtjylland

Snel

Zorgvuldig

Logica Gevoel

Competitieve bezoeker 
Ongeduldig  

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Korte teksten & scanbare lijstjes

‣ Duidelijke actieknoppen

‣ Foto’s van voorbeelden

‣ Direct actie

‣ Beperkte beschikbaarheid 

(schaarste)

Spontane bezoeker 
Impulsief 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Acties en aanbiedingen

‣ Grote actieknoppen

‣ Foto’s en video’s van het aanbod

‣ Meteen actie

‣ Anderen kochten ook..

Methodische bezoeker 
Serieus 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Uitgebreide productinformatie

‣ Aanbevelingen van experts 

‣ Bestelproces duidelijk uitleggen

‣ Tabellen en schema’s, vergelijken

‣ Wil miskoop voorkomen

Humanistische bezoeker 
Verantwoordelijk 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Testimonials

‣ Reviews van producten

‣ Achtergrondinformatie

‣ Goede klantenservice

‣ Meningen (sociale bewijskracht)

Hoe beslist zij?

Renée zit in het kwadrant van 
de competitieve bezoeker.

Renée is ongeduldig en druk. 
Ze wil graag snel een eerste 
schifting kunnen maken en de 
belangrijkste feiten kunnen 
overzien. Het aanbod is groot 
dus we moeten snel concreet 
worden met voorbeelden.



Vriendelijk, oprecht en goed doordacht. We zoeken verbinding met 
succesvolle en betrouwbare regio’s binnen Europa. 
We stellen ons realistisch op en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.  
We tonen snel concrete voorbeelden en kunnen snel schakelen. We kennen 
onze achterban en weten wanneer we de verschillende partijen bij elkaar 
moeten brengen. 

We staan open voor iedereen, gastvrij en uitnodigend. We stellen mensen 
gerust en geven ze het gevoel dat ze bij ons aan het goede adres zijn. We 
willen transparant en behulpzaam overkomen. Het zou een gemiste kans zijn 
als ze niet met ons in gesprek gaan. Een prettige sfeer is hierbij tevens 
belangrijk. 

De tone-of-voice is vriendelijk, eerlijk, praktisch en warm. We komen 
realistisch en betrouwbaar over. We willen een hechte band opbouwen met 
onze contacten. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn delen we ‘normale’ dingen 
uit het leven en laten de gezichten achter onze partners zien.

Hoe communiceren we?

Renée (40)
Liaison officer Midtjylland



Vertellen
- Concrete voorbeelden

- Onze speerpunten

- Aansluiten op global goals

- Het effect van EC beleid

Laten zien
- Flagships en parelprojecten

- Projecten en innovaties

- Mensen achter de innovaties

- Aansluiting op de EC mission

Extra
- Effectrapportages

- Overzicht van projecten per 

global goal

Joyce (42)
Ambtenaar Europese commissie

“Welke voorbeelden kan ik vinden ter 
verantwoording van ons beleid”

Joyce is werkzaam als ambtenaar binnen de Europese Commissie. Ze woont met 
haar gezin in Brussel en heeft privé veel contact binnen de expatcommunity. Om de 
zoveel jaar wisselt ze van directoraat generaal binnen de EC. Ze acteert vanuit 
Brussel en schrijft mee aan het beleid binnen haar directoraat generaal. Binnen de 
bestaande ambtelijke structuren voert ze overleg en adviseert zij de commissaris. 
Daarnaast heeft ze veel contact met diverse vertegenwoordigingen in Brussel. Haar 
voornaamste taak is hierbij om in kaart te brengen wat er leeft binnen alle delen van 
Europa en alle geledingen (onderzoek, bedrijfsleven en overheid). Hierbij toetst zij op 
informele wijze beleidsideeën. Door de krappe bemensing is haar agenda is vol. Ook 
heeft ze met strak uitgelijnde processen te maken. Ze is met name op zoek naar 
concrete voorbeelden en informatie die laten zien hoe Europees beleid effect heeft 
en effectiever gemaakt kan worden. Nederland is in haar ogen een betrouwbare 
lidstaat met interessante regio’s om mee samen te werken.

- Sociaal en genetwerkt

- Wil snel kunnen schakelen

- Zoekt betrouwbare inhoud ter 

verantwoording van Europees beleid

- Wil snel concreet worden

- Gevoelig voor voorbeelden

- Goed gevoel bij Nederlandse regio’s




Ziet ons als een 
betrouwbare 
regio die snel 
concreet wordt

Ruimdenker
Betrokken, creatief, moedig

Competitieve 
bezoeker

Wil bondige 
informatie om 
snel te kunnen 
beslissen

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER

Kernwoorden: Betrokken, creatief, vrij, moedig, zelfrespect

Demografische kenmerken Maatschappij en politiek
56% mannen / 44% vrouwen Zet zich in voor maatschappelijke issues
Universitaire opleiding
Fulltime baan Sociale relaties

Hekel aan vooroordelen
Leefstijl Stelt hoge eisen aan zichzelf en anderen
Leeft gevarieerd met enig risico
Zeer milieubewust en vooruitstrevend Consumentengedrag
Waarde en diepgang zijn belangrijk Maatschappelijk varantwoord

Milieubewust
Ambities Duurzaam en zuinig
Linkse idealen
Gericht op zelfontplooiing Media

Kijkt vooral publieke zenders
Actief op Linkedin en Twitter

Joyce (42)
Ambtenaar Europese commissie



Snel

Zorgvuldig

Logica Gevoel

Competitieve bezoeker 
Ongeduldig  

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Korte teksten & scanbare lijstjes

‣ Duidelijke actieknoppen

‣ Foto’s van voorbeelden

‣ Direct actie

‣ Beperkte beschikbaarheid 

(schaarste)

Spontane bezoeker 
Impulsief 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Acties en aanbiedingen

‣ Grote actieknoppen

‣ Foto’s en video’s van het aanbod

‣ Meteen actie

‣ Anderen kochten ook..

Methodische bezoeker 
Serieus 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Uitgebreide productinformatie

‣ Aanbevelingen van experts 

‣ Bestelproces duidelijk uitleggen

‣ Tabellen en schema’s, vergelijken

‣ Wil miskoop voorkomen

Humanistische bezoeker 
Verantwoordelijk 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Testimonials

‣ Reviews van producten

‣ Achtergrondinformatie

‣ Goede klantenservice

‣ Meningen (sociale bewijskracht)

Hoe beslist zij?

Joyce zit in het kwadrant van 
de competitieve bezoeker.

Joyce heeft een drukke 
agenda. Ze wil graag snel 
zien welke projecten en 
informatie beschikbaar is om 
haar beleid te toetsen of 
effectiever te maken.

Joyce (42)
Ambtenaar Europese commissie



Vriendelijk, oprecht en goed doordacht. We zoeken verbinding met 
succesvolle en betrouwbare regio’s binnen Europa. 
We stellen ons realistisch op en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.  
We tonen snel concrete voorbeelden en kunnen snel schakelen. We kennen 
onze achterban en weten wanneer we de verschillende partijen bij elkaar 
moeten brengen. 

We staan open voor iedereen, gastvrij en uitnodigend. We stellen mensen 
gerust en geven ze het gevoel dat ze bij ons aan het goede adres zijn. We 
willen transparant en behulpzaam overkomen. Het zou een gemiste kans zijn 
als ze niet met ons in gesprek gaan. Een prettige sfeer is hierbij tevens 
belangrijk. 

De tone-of-voice is vriendelijk, eerlijk, praktisch en warm. We komen 
realistisch en betrouwbaar over. We willen een hechte band opbouwen met 
onze contacten. Om zo toegankelijk mogelijk te zijn delen we ‘normale’ dingen 
uit het leven en laten de gezichten achter onze partners zien.

Hoe communiceren we?

Joyce (42)
Ambtenaar Europese commissie



Vertellen
- Mensen zoals hij
- Sprekende voorbeelden
- Eenvoudig beginnen
- Met het hele team aanpakken

Laten zien
- Branche specifieke aanpak
- Helder stappenplan
- Thema agenda

Extra

- Zelftest, waar sta ik
- Wizard: wat is voor mij handig
- Innovation bootcamp

Marco (46)
MKB-er in Oost Nederland

“Hoe kan ik gebruik maken van internationale 
mogelijkheden om te innoveren?”

Marco is na zijn HBO-opleiding werktuigbouwkunde vrij snel met een eigen 
maakbedrijf gestart. Zijn bedrijf heeft op dit momenten een omzet van 8 milj. 
waarvan hij 40% exporteert naar Duitsland. Hij heeft inmiddels 25 medewerkers in 
dienst en de zaken lopen goed. Marco is getrouwd en heeft 2 kinderen die inmiddels 
naar de middelbare school gaan. In het weekend speelt hij graag een potje voetbal 
en bezoekt hij de thuiswedstrijden van zijn locale voetbalclub. Ook is hij actief 
binnen diverse businessclubs. Hij merkt dat het steeds lastig wordt om alle 
innovaties bij te benen. Voorlopig kan hij zijn klanten nog prima bedienen, maar hoe 
ziet dat er over 5 jaar uit? Hij merkt dat de concurrentie steeds sterker wordt en hij 
wil graag op tijd vernieuwen om niet achterop te raken. Hij maakt zich daarnaast 
ook zorgen over hoe hij zijn personeel meekrijgt in een innovatieslag. Hij heeft al wat 
contacten gelegd maar is sceptisch over de slagingskansen van een samenwerking 
met kennisinstellingen en andere bedrijven binnen Europa. Anderzijds snapt hij dat 
hier de kansen liggen om echt een voorsprong te kunnen nemen.

- Sociaal en oprecht

- Wil structurele oplossingen

- Neemt zijn collega’s mee in beslissingen

- Staat open voor nieuwe ideeën

- Niet statusgevoelig

- Denkt na over de toekomst



Ziet ons als een 
vriendelijke 
metgezel die hem 
echt op weg helpt

Zakelijk
Intelligent, logisch en houdt 
van innovatieve oplossingen.

Methodische 
bezoeker

Wil uitgebreide 
informatie en 
verstandige 
keuzes maken

Kernwoorden: zakelijk, logisch, onafhankelijk, competent

Demografische kenmerken Maatschappij en politiek
- Getrouwd - Kritisch, open voor nieuwe ideeën
- HBO+ opleiding - Maatschappelijk betrokken
- 2 kinderen

Sociale relaties
Leefstijl - Echte levensgenieter, hoog uitgavepatroon
- Ambitieus en onafhankelijk - Schenkt aan goede doelen
- Harde werker
- Creatieve denker Koopgedrag
- Levensgenieter - Gevoelig voor trends

- Interesse in nieuwe technologie
Ambities
- Stimulerend en uitdagend leven Media
- Zelfontplooiing - Mail, Linkedin

- Digitale nieuwsbrief

Marco (46)
MKB-er in Oost Nederland

DE MAGIER

DE ONTDEKKER

DE KRIJGERDE PATRIACH

DE WIJZE

DE NARDE METGEZEL

DE MAAGD DE VERLEIDSTER DE MINNAAR DE OERMOEDER

DE BEWAKER
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Hoe beslist hij?
Marco bevindt zich in het 
kwadrant van de methodische 
bezoeker.

Marco wil graag 
weloverwogen te werk gaan 
en alle feiten overwegen. Hij 
wil voorkomen dat hij tijd en 
geld steekt in een traject wat 
op niks uitloopt.

Snel

Zorgvuldig

Logica Gevoel

Competitieve bezoeker 
Ongeduldig  

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Korte teksten & scanbare lijstjes

‣ Duidelijke actieknoppen

‣ Foto’s van voorbeelden

‣ Direct actie

‣ Beperkte beschikbaarheid 

(schaarste)

Spontane bezoeker 
Impulsief 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Acties en aanbiedingen

‣ Grote actieknoppen

‣ Foto’s en video’s van het aanbod

‣ Meteen actie

‣ Anderen kochten ook..

Methodische bezoeker 
Serieus 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Uitgebreide productinformatie

‣ Aanbevelingen van experts 

‣ Bestelproces duidelijk uitleggen

‣ Tabellen en schema’s, vergelijken

‣ Wil miskoop voorkomen

Humanistische bezoeker 
Verantwoordelijk 

Hoe help je hem/haar beslissen: 
‣ Testimonials

‣ Reviews van producten

‣ Achtergrondinformatie

‣ Goede klantenservice

‣ Meningen (sociale bewijskracht)



Vriendelijk, oprecht en goed doordacht. We werken aan een sterker Oost 
Nederlands bedrijfsleven door projecten te bouwen en te verwijzen naar de 
juiste mensen, instituten of subsidiemogelijkheden. 
We stellen ons bescheiden op en staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.  
We staan voor iedereen klaar met advies en ons netwerk. We helpen de 
ondernemer de juiste route te bewandelen en durven ook tegengas te geven of 
te uit te dagen. 

We staan open voor iedereen, gastvrij en uitnodigend. We stellen mensen gerust 
en geven ze het gevoel dat ze bij ons aan het goede adres zijn. We willen 
transparant en behulpzaam overkomen. Het zou een gemiste kans zijn als ze 
niet met ons in gesprek gaan. Een goede nazorg is hierbij tevens belangrijk. 

De tone-of-voice is vriendelijk, eerlijk, praktisch en warm. We komen begripvol 
en betrouwbaar over. We willen een hechte band opbouwen met onze klanten. 
Om zo toegankelijk mogelijk te zijn delen we ‘normale’ dingen uit het leven en 
laten de gezichten achter onze organisatie zien.

Hoe communiceren we?

Marco (46)
MKB-er in Oost Nederland



Met de scherp gedefinieerde vlaggenschepen kunnen we Oost-Nederland echt onderscheidend 
positioneren binnen Europa als innovatieve topregio. Hiervoor is wel meer nodig dan alleen een profiel 

en inhoudelijk sterk programma. We zullen actief moeten werken aan de herkenbaarheid en 
zichtbaarheid van 'het merk' Oost-Nederland binnen Europa.

Hierbij is een pakkende naam ook een belangrijk element. De eerste reflex is om een valley-achtige 
naam te bedenken of iets met obligate termen als innovation of future. Dan kom je al snel op namen als:

- Innosphere 
- Futurefield
- Innoregion
- Innovation District

Hiermee riskeren we het zoveelste copycat-merk te worden en dat zou jammer zijn. We staan niet 
voor niets in Nederland bekend om onze creatieve en vrije manier van denken.

Liever kiezen we een meer ‘eigen’ naam die tevens, als een soort logische payoff, combineert met 
bestaande entiteiten. Iets wat Oost-Nederland koppelt aan onze creatieve en vrije manier van denken. 

Iets met lef wat blijft hangen en zo simpel is dat het wel moet kloppen.

Merknaam



Think East Netherlands
On a mission

* Denk je aan Innovatie dan denk je East Netherlands. 
  Of gebiedende wijs: denk na! en doe dat met het vernuft dat Oost-Nederland te bieden heeft.



Passend bĳ de Europese ontwikkeling naar mission oriented research and innovation

Makkelĳk te combineren met bestaande innovatieclusters en het MKB

Toekomstgerichte naam die lange tĳd mee kan

Think East Netherlands

Gezamenlĳk bedacht tĳdens online shoutbox sessie























Thinkeast.nl

on a mission

Robert Jansen - BIPV 

Producing Thermoplastic 
solarpanels for roofing  
to reduce CO2

Think future factories? 
Think East Netherlands 
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on a mission

Jasper Bouwmeester - Fiberneering 

Printing high performance 
composites for complex 
structures

Think 3D printing? 
Think East Netherlands 



Thinkeast.nl

on a mission

Henk Peterson - University of Twente 

More reliable measuments 
of health, nutrition and 
environment for consumers

Think Citizen Science? 
Think East Netherlands 
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Think charging networks? 
Think East Netherlands 

on a mission

Robert Jansen - Allego 

Realize a network with 
322 ultra chargers for 
electric transportation
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Think charging networks? 
Think East Netherlands 

on a mission

Robert Jansen - Allego 

Realize a network with 
322 ultra chargers for 
electric transportation
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Think health solutions? 
Think East Netherlands 

on a mission

Freek Hendriks - Roessingh 

Holograms for personal 
coaching of ageing people 
with balance disorder
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Think Food Valley? 
Think East Netherlands 

on a mission

Freek Hendriks - Roessingh 

Holograms for personal 
coaching of ageing people 
with balance disorder











i.s.m. Say Yeah


