
Van grijze muis naar      

onderscheidend vermogen
Maak van je oude dag een nieuwe dag



Inhoud

• De Wever

• Aanleiding

• Het proces

• Herpositionering

• Ontwikkeling nieuwe huisstijl

• Informeren en enthousiasmeren

• Implementatie

• Campagnes

• Learnings

• Resultaten



De Wever

• De grootste ouderenzorgorganisatie in de regio

• 12 woonzorgcentra

• 2 behandelcentra

• Hospice

• Thuiszorg

• Paramedische diensten

• Gespecialiseerd in (jonge) mensen met dementie, Parkinson, NAH, palliatieve/terminale
zorg.

• 2600 medewerkers, 1200 vrijwilligers

• Aantal cliënten: 2600 (waarvan 1500 met verblijf)

Meer informatie:

dewever.nl



De Wever



De Wever

Missie

De Wever heeft met name voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun 

vraag door een samenhangend pakket van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Wij 

realiseren dit bij voorkeur dicht bij de cliënt, in de buurt waar hij of zij altijd gewoond heeft. 

Onze cliënten en hun familie voelen zich welkom, veilig en gerespecteerd.

De Wever vindt de leefwereld van de cliënt belangrijker dan de systeemwereld van de 

organisatie. Vanuit een positieve basishouding werken we samen aan een bovengemiddelde 

klanttevredenheid. We geloven dat eigen regie en eigen activiteit zowel cliënten als 

medewerkers gelukkig maken. 



De Wever

Kernwaarden

De kernwaarden (kundig, energiek, vertrouwd en gastvrij) en zijn ingewisseld door de 

volgende one-liners:

• Eigen regie en eigen activiteit maken gelukkig

• Samen lossen we ’t op

• We hebben een positieve basishouding

• Leefwereld gaat boven systeemwereld



Aanleiding

De situatie

De organisatie De Wever was tamelijk onbekend in Midden-Brabant.

In Tilburg kent men wel de locaties, maar men heeft vaak geen idee dat deze locaties tot De 

Wever behoren.

De Wever was met name intern gericht en zeer bescheiden (beperkte externe

communicatie).

De Wever onderscheidde zich niet/onvoldoende t.o.v. andere zorgaanbieders in de regio

(gegeven vs verhaal).

Nauwelijks arbeidsmarktcommunicatie/geen eenduidig lijn.

Medewerkers voelen zich verbonden met locatie (eerder nog de afdeling waar ze werken); er

is geen “Wever-gevoel”. 



Aanleiding

Ambitie

Bij de beste 10% beste ouderenzorgorganisatie van Nederland horen

Hoe?

• Naamsbekendheid vergroten

• Versterken en duiden van imago van De Wever

• Aanboren nieuwe markten en doelgroepen

• Versterken marktpositie en marktaandeel

• Aantrekken nieuwe klanten, stimuleren van verkoop

• Bevorderen klantentrouw



Aanleiding

Doelstelling

• Een stevig corporate merk De Wever bouwen: de naamsbekendheid van De Wever in 

Midden-Brabant vergroten

• Cliënttevredenheid verhogen => 8,5 op Zorgkaart Nederland



Het proces

Maar hoe gingen we van grijze muis naar onderscheidend vermogen?

Het proces:

- Pitch en briefing (incl. herziene missie/visie)

- Selectie reclamebureau

- Commissie samengesteld – zo veel mogelijk dwarsdoorsnede organisatie

- Herpositionering/ontwikkeling nieuwe huisstijl/slogan

- De organisatie informeren en enthousiasmeren

- Stakeholders in het proces betrekken

- Ontwikkelen merkboek

- Implementatie in organisatie

- De campagnes

- Learnings

- Resultaten



Herpositionering

Op zoek naar een “claim”, deze is ontwikkeld uit ons manifest (teamwaarden):

• Wij zijn trots, verwonderen ons, creëren, vernieuwen en werken samen met de 

omgeving.

• Wij blijven v(l)echten voor een tevreden klant en medewerker.

• Wij verweven onze eigen professionaliteit met loyaliteit aan elkaar.

• Wij maken geen onnodige afspraken en wanneer we ze maken, komen we ze na. 

• Wij maken elkaar blij 



Herpositionering

Behoeftepiramide



Herpositionering



Herpositionering

Geluk als outtake

Vernieuwing als middel om daar te komen



Herpositionering

Vernieuwing betekent ook: 

Openstaan voor verandering

Verandering is moeilijk te accepteren, zeker op oudere leeftijd.

Met die psychologische barrière hebben we te maken.

En daar doen we wat mee.

Door het een positieve swing te geven.



Herpositionering



Herpositionering

De basis voor de nieuwe slogan was gelegd met als uitgangspunt:



Herpositionering



Herpositionering

Slogan getest/onderzocht in verschillende doelgroepen:

- Cliënten

- Familie

- Medewerkers

Tevens ‘verdieping’ gemaakt voor specifieke doelgroepen/organisatieonderdelen



Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Huisstijl: voorheen ‘couleur locale’ en iedere locaties had ook een eigen kleur in het logo.

Er was sprake van een mono-multi-brandstrategie

(onder 1 organisatie meerdere merken, afzonderlijk benoemd).



Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Strategie

Gebruik maken van de naamsbekendheid van de locaties (functionele waarde) en dit

koppelen aan de emotionele waarde van De Wever => versterkt elkaar. 



Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Logo

Wensen:

- Bij voorkeur blauwe (herkenbare) kleur behouden

- Tilburgse roots => textielstad => verweven

- Moderne uitstraling

- Minder zakelijk/koud

- Toevoeging van (1) kleur

- Onderscheidend t.o.v. andere zorgaanbieders (in de regio)



Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Tone of voice



Ontwikkeling nieuwe huisstijl

Tone of visual

Er werd gebruik gemaakt van stockfotografie => geen unieke

beelden/sfeer

Er zat geen duidelijke lijn in keuze voor de beelden (wildgroei)



Ontwikkeling nieuwe huisstijl



Informeren en enthousiasmeren

- Bijna finaal – ronde in organisatie (def design nog niet onthuld) incl. cliëntenraad, RvT, OR

- Aankondiging nieuwe huisstijl op ludieke manier

(zomergeschenk oude verpakking aan buitenkant, binnenin nieuwe huisstijl)



Informeren en enthousiasmeren

https://youtu.be/gzJNPfi2D3g



Informeren en enthousiasmeren



Implementatie



Campagnes

Naamsbekendheid 2017

https://youtu.be/xGg1sw5C8Zo



Campagnes

Outdoor



Campagnes
Offline

Seniorenbeurs



Campagnes
Online



Campagnes
De Uitdaging – 31 december 2017

https://youtu.be/Tq-oaCk0ZU0



Campagnes
De Uitdaging



Campagnes

- https://youtu.be/mMAlW3VEH8M

- https://youtu.be/n_UIPq7kvkY

De Uitdaging – TTM4YOU & Albert Cuyp

https://youtu.be/mMAlW3VEH8M


Campagnes
KPI’s 2018

• 1. Verhoging naamsbekendheid De Wever d.m.v. HRM en Expertise

• 2. Aantoonbare verhoging naamsbekendheid afdeling Expertise Behandeling onder 

verwijzers.

• 3. Verhoging naamsbekendheid afdeling Expertise Behandeling onder potentiële cliënten 

en hun sociale periferie

• 4. Aantoonbare meerderheid van de medewerkers (a) weten wat de nieuwe pay-off van 

De Wever is en (b) begrijpen wat dit betekent voor hun dagdagelijkse werkzaamheden.

• 5. Ondersteunen HRM - arbeidsmarktcampagne



Campagnes
Arbeidsmarkt – De Wever Werkspot juni 2018

https://youtu.be/V4IwiVN6lHM



Campagnes
Arbeidsmarkt – abri campagne juni 2018



Campagnes
Arbeidsmarkt – speeddate okt-dec 2018

Posts facebook en LinkedIn Advertenties Posters



Campagnes

Oproep cliënten om een bedankje op een kaart te schrijven (posters en kaarten)

Arbeidsmarkt – Medewerkers bedankt



Campagnes

https://youtu.be/_zKnwrdAToQ

Arbeidsmarkt – Medewerkers bedankt



Campagnes
Arbeidsmarkt – medewerkers bedankt



Campagnes

Interne campagne gaat extern

Arbeidsmarkt – Medewerkers bedankt



Campagnes

- Opnieuw intern aandacht voor de medewerkers

Arbeidsmarkt – Medewerkers bedankt



Campagnes

- Online campagne

- Offline (advertentie)

Naamsbekendheid 2018

Via Expertise behandelaren, gericht op consumenten en verwijzers



Campagnes

https://youtu.be/5FViVT0vM2k

Naamsbekendheid 2018 consument



Campagnes
Naamsbekendheid 2018 verwijzer

https://youtu.be/xlc1-6Y-Kj4



Learnings

• Steun vanuit RvB noodzakelijk – cultuurverandering

• Implementatie kost heel veel tijd en geld

• Sta voor je keuzes en beslissingen en zoek “medestanders” 
(of juist de criticasters)

• Intramuraal vs extramuraal

• Hoe ga je om met subbrands?



Resultaten



Resultaten

Interview radio Omroep Brabant over ‘De Uitdaging’

Resultaten online (periode 1 sept 2017 – 14 nov 2017 t.o.v. zelfde periode dit jaar):

Aantal bezoekers website: +22,1%

Nieuwe bezoekers website: +22,9%

Bouncepercentage van 68% naar 59,6% (voor nieuw gelanceerde werkenbij-site zelfs maar 39,5%)

Aantal paginaweergave +9,6%

Volgers facebook: +43%. Bovendien betrokken: veel likes op berichten en berichten worden ook veel gedeeld



Vragen?

• Bedankt voor jullie 

aandacht!


