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Het proces dat een organisatie doorloopt om de 
vastgestelde identiteit daadwerkelijk uit te dragen 
en waar te maken in alles wat zij doet noemen we 
identiteitsverankering. Het Vliegwiel van Iden-

titeit® is ontwikkeld om dit verankeringsproces 
inzichtelijk te maken. 

 Het Vliegwiel van Identiteit® is een schematische 
weergave van de totale organisatie: het model 
verbindt de binnenwereld en de buitenwereld van 

een organisatie met elkaar. 

De binnenwereld bestaat uit zes bouwstenen  
onderverdeeld in twee kwarten:  kracht en  

 ontwikkeling. 

De buitenwereld bestaat eveneens uit zes bouw
stenen in de kwarten  handelen en  realisatie. 

In het Vliegwiel van Identiteit® worden de twee 
fasen van identiteitsmarketing expliciet aan elkaar 
gekoppeld. Het centrum van het vliegwiel, weerge-

geven door de lichtblauwe stip in het midden, wordt 

gevormd door de tijdens de identiteitsbepaling vast-
gestelde identiteit van je organisatie in de vorm van 
het identiteitsbewijs. Het proces van identiteitsver-
ankering bestaat eruit de vastgestelde identiteit door 
te vertalen in elke bouwsteen (de blauwe ‘spaken’). 
Een krachtige identiteit ontstaat door de bouwstenen 
voortdurend af te stemmen op de identiteit en op 
elkaar. Anders gezegd: je doorloopt steeds opnieuw 
het vliegwiel tot je met elke bouwsteen het centrum 
bereikt hebt. 

Een organisatie die haar identiteit wil verankeren start 
met het omzetten van haar kracht in identiteitsver-
sterkend handelen. Dit handelen leidt als het goed is 
tot de realisatie van de identiteit en merkbelofte voor 
klanten, voor de maatschappij en voor de medewer-
kers van de organisatie. De mate waarin de organisa-

tie erin slaagt haar identiteit waar te maken, wordt 
intern besproken en geëvalueerd zodat de organisatie 
leert en zichzelf ontwikkelt vanuit haar identiteit. 
Hierdoor neemt de kracht van de organisatie toe, is de 
eerste omwenteling van het vliegwiel voltooid en kan 
de volgende omwenteling in gang worden gezet.  

Identiteitsverankering aan de hand van het Vliegwiel van Identiteit®

identiteit

drie stadia

1e kwart

2e kwart

3e kwart

4e kwart

toepassing

verschil

waar sta ik?

Behoefte aan houvast 
bij identiteitsmarke-
ting? Gebruik het Vlieg
wiel van Identiteit®.
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2 SCHEMERING

3 LICHT

De ontwikkeling tot een volledig identiteitsge-

stuurde organisatie verloopt in drie stadia, van 
buiten naar binnen in het vliegwiel. 

 In het eerste stadium, duisternis, is nog nauwelijks 
sprake van doorvertaling van identiteit in de orga-

nisatie. Kijk je naar de individuele bouwstenen, dan 
is de organisatieidentiteit daarin nog vrijwel on-

zichtbaar. De buitenwereld tast nog in het duister 
over de identiteit van de organisatie. Dit verandert 
op het moment dat de eerste bouwstenen ontwik-

keld worden vanuit de organisatieidentiteit. 

 Deze wordt zichtbaar en de organisatie bevindt 
zich in het tweede stadium: de schemering. Voor 
de buitenwereld begint de identiteit te dagen. 

 Naarmate het vliegwiel blijft draaien, ontwikkelt 
een organisatie zich tot in het stadium van het licht. 

Nu is de identiteit duidelijk zichtbaar in alle bouw-

stenen. Voor de buitenwereld is het volstrekt hel-
der waarvoor de organisatie staat en wat zij wil 
betekenen voor wie. Identiteit en imago zijn een 
geworden. De organisatie is volledig in lijn met 
haar identiteit. Vanuit het perspectief van identi-

teitsmarketing is dit het ideaal.

Een organisatie die in het centrum wil uitkomen, komt 
daar vanzelfsprekend niet in een keer. Wel is het zo dat 
hoe meer bouwstenen zich naar het centrum bewegen, 
des te meer ze elkaars beweging versnellen. Vandaar 
de term vliegwiel. Het aanzwengelen van de door-
vertaling van identiteit in de organisatie verloopt in 
eerste instantie langzaam. Eenmaal op gang gekomen 
gaat het gemakkelijker en sneller totdat iedereen in de 
organisatie erdoor wordt aangestoken en de beweging 
niet meer te stoppen is.

Op weg naar de kern: 3 stadia van identiteitsmarketing
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Wat goed is verdient  
te schitteren. 
Zorg dat mensen zien 
wie je werkelijk bent.
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3  Leiderschap

2  Bekwaamheid
1  Drijfveren

De identiteitsontwikkeling van elke organisatie be-

gint logischerwijs in de binnenwereld in het heden. 

 1  Drijfveren (hart)
Deze bouwsteen vertegenwoordigt de betekenis die 
medewerkers willen hebben en de wijze waarop ze 
spiritueel en emotioneel in het leven staan. 
• Wat drijft medewerkers ten diepste? Waaraan willen 

zij bijdragen door hun werk in de organisatie? Welk 
(maatschappelijk) vraagstuk willen zij oplossen?

• In welk stadium van medewerkerbewustzijn bevin-

den medewerkers zich: werk als baan, carrière of 
missie? 

• In welke mate is er sprake van gedeelde drijf veren 
binnen de organisatie? 

 2  Bekwaamheid (hoofd)
De bekwaamheid van de organisatie wordt bepaald door 
alle vermogens die de medewerkers tezamen in zich heb-

ben in termen van ervaring, kennis en vaardigheden. 
• Over welke combinatie van bekwaamheden dient 

de organisatie te beschikken? Wat moeten de me-

dewerkers met elkaar weten en kunnen om opti-

maal invulling te kunnen geven aan de identiteit van 
de organisatie?

• Hoe identiteitsbekwaam is de organisatie? Heeft de 
organisatie alles in huis om de gewenste betekenis 
voor klanten, maatschappij en elkaar te realiseren? 

 3  Leiderschap (handen)
Bij leiderschap zijn zowel persoonlijk als formeel lei-
derschap aan de orde. Je wilt weten in hoeverre mede-

werkers zich persoonlijk verbinden aan de identiteit en 
belofte van hun organisatie. Je kunt de identiteit mooi 
vinden (drijfveren, hart) en je kunt in staat zijn om deze 
identiteit waar te maken (bekwaamheid, hoofd), maar 
doe je dat ook daadwerkelijk wanneer puntje bij paaltje 
komt? Of laat je je tegenhouden door angst, onzeker-
heid of andere belemmeringen? Hier komt formeel 
leiderschap om de hoek kijken. Succesvolle identiteits-

verankering vraagt om formele leiders die staan voor de 
identiteit, die bereid zijn om daarin te investeren, die 
zelf het voorbeeld geven en die hun medewerkers aan-

moedigen en bevestigen in de identiteit. 
• In welke mate verbinden medewerkers zich per-

soonlijk aan de organisatieidentiteit? Welke rol 
zien zij hierbij voor zichzelf weggelegd? 

• In welke mate slagen medewerkers er daadwerkelijk 
in om invulling te geven aan de organisatieidenti-

teit in hun dagelijks werk? Nemen ze deel of zijn ze 
toeschouwer?

• Welk type (formeel en informeel) leiderschap 
draagt het meeste bij aan de verankering van de 
identiteit in de organisatie?

• In welke mate is dit type leiderschap aanwezig  
binnen de organisatie?

Identiteitsmarketing begint bij de kracht die van binnen zit
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De belangrijkste voor-
waarde voor succes
volle identiteitsmarke-
ting? Leiderschap.
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In het tweede kwart staat de interactie tussen de 
organisatie en de buitenwereld centraal. Het is de 
combinatie van omgeving, dienst en communicatie 
die de uiteindelijke betekenis voor de buitenwereld 
bepaalt. 

 4  Dienst
De bouwsteen dienst staat voor het wat van de inter-

actie, de producten en diensten die geleverd worden. 
Alles wat de organisatie levert dient idealiter bij te 
dragen aan het versterken van de identiteit en het 
waarmaken van de merkbelofte van de organisatie.  
Als dat niet het geval is, overweeg dan ermee te stop-

pen. 
• In welke mate draagt het huidige aanbod van pro-

ducten en diensten van de organisatie bij aan het 
waarmaken van de merkbelofte en het versterken 
van de organisatieidentiteit?

• Welke nieuwe producten en diensten zouden de 
identiteit verder kunnen versterken?

 5  Omgeving
Het waar van de interactie betreft de omgeving in rui-
me zin, zowel fysiek (gebouw) als virtueel (cyber space). 
De ruimte zelf is van belang alsook de atmosfeer 

(vormgeving, kleuren, geuren, geluiden, temperatuur) 
en de wijze waarop medewerkers gekleed zijn. In de 
praktijk blijkt de omgeving vaak slechts beperkt te  
beïnvloeden te zijn. Het gaat erom de mogelijkheden 
die er zijn om de identiteit te versterken zo goed  
mogelijk te benutten.
• Wat kan de organisatie doen om haar identiteit zo 

veel mogelijk tot uitdrukking te brengen in haar 
omgeving?

• Welke factoren in de omgeving versterken of ver-
zwakken de identiteit van de organisatie?

 6  Communicatie
Communicatie heeft betrekking op het hoe van de 

interactie, zowel in woord als gedrag. Het gaat om alle 
signalen die anderen binnen en buiten de organisatie 
opvangen wanneer ze met je omgaan. Zowel op strate-

gisch als op tactisch niveau en zowel intern als extern 
kan communicatie ingezet worden om de identiteit van 
de organisatie uit te dragen en te versterken.
• In welke mate versterkt of verzwakt de huidige 

communicatie de organisatieidentiteit?
• Wat kan de organisatie doen om haar identiteit zo 

veel mogelijk tot uitdrukking te brengen in haar 
communicatie?

De identiteit krijgt vorm vanuit het handelen in de buitenwereld

identiteit
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Wat je doet, bepaalt 
niet wie je bent.  
Wie je bent, bepaalt 
wat je doet.
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In het derde kwart staat de realisatie van de iden-

titeit centraal: heeft de organisatie de betekenis 
voor anderen (klanten, maatschappij en medewer-

kers) die ze wil hebben? 

 7  Klant
De klant vertegenwoordigt de primaire doelgroep van de 
organisatie. 
• In welke mate slaagt de organisatie erin om haar be-

lofte aan klanten waar te maken? Waaruit blijkt dat?
• In welke mate wordt de organisatie door klanten 

gezien als een pure, betekenisvolle organisatie die 
handelt in lijn met haar identiteit?

• In welke mate slaagt de organisatie erin liefhebbers 
voor het eigen merk te laten ontstaan: gelukkige 
klanten die zich medeeigenaar voelen en als ambas-

sadeurs het merk actief uitdragen naar anderen?

 8  Maatschappij
De maatschappij kan gezien worden als de klant in rui-
mere zin oftewel alle overige mensen die op wat voor 
manier dan ook merken dat de organisatie bestaat.
• In welke mate slaagt de organisatie erin expliciet 

rekening te houden met het belang van de samen-

leving en een positieve bijdrage eraan te leveren?

 9  Medewerker
Hoewel het wellicht wat vreemd lijkt, betreft de merk-

belofte van de organisatie ook de medewerkers.  

De organisatie belooft hen de gelegenheid om binnen 
hun werk maximaal van betekenis te zijn vanuit de 
identiteit die zij gezamenlijk hebben gekozen. 
• In welke mate ervaren medewerkers dat zij per-

soonlijk bijdragen aan het waarmaken van de merk-

belofte?
• In welke mate beschouwen medewerkers zichzelf 

als missiewerkers, vinden zij persoonlijke vervulling 
in hun werk?

• In welke mate identificeren medewerkers zich met 
elkaar en met de identiteit van de organisatie? 

Realisatie of resultaat?
Voor een goed begrip van het Vliegwiel van Identiteit® 
is het nodig onderscheid te maken tussen de begrippen 
realisatie en resultaat. Realisatie betreft de effectiviteit 
van identiteitsmarketing: de mate waarin het centrum 
van het vliegwiel wordt bereikt, oftewel de mate waar-
in binnenkant en buitenkant, identiteit en imago daad-

werkelijk volledig overeenstemmen. 
Wanneer de organisatie erin slaagt haar identiteit en 
merkbelofte te realiseren, heeft dat vanzelfsprekend 
gevolgen voor klanten, maatschappij en medewerkers. 
Deze gevolgen zijn het resultaat van identiteitsmar-
keting. Denk aan meer en loyalere klanten, duurzame 
bedrijfsvoering en lager ziekteverzuim onder medewer-
kers. Het resultaat van identiteitsmarketing maakt geen 
onderdeel uit van het Vliegwiel van Identiteit® maar is 
daar een afgeleide van.

De toekomst wijst uit of de identiteit gerealiseerd wordt

identiteit
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waar sta ik?

Als je identiteitsmarke-
ting serieus neemt,  
wil je precies weten 
welk verschil je maakt.
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Om een krachtige identiteit te bewerkstelligen is 
steeds opnieuw ontwikkeling nodig. Dit betekent 
reflecteren, verdiepen en doorleven.

 10  Reflecteren
Reflecteren staat in de eerste plaats voor: leren van het 
effect van het eigen handelen. Hoe doet de organisatie 
het in termen van het leveren van haar beoogde bete-

kenis?
• In welke mate stuurt de organisatie zichzelf in het 

dagelijks werk aan vanuit de identiteit van de orga-

nisatie? Heeft de managementinformatie ook daar-
op betrekking? Worden medewerkers beoordeeld 
op hun bijdrage aan de merkbelofte? 

• In welke mate wordt de organisatieidentiteit ver-
ankerd in structuren (uren, overleg, HRbeleid) en 
systemen (kennisdatabases, functieomschrijvingen 
en beoordelingssystematiek)? 

 11  Verdiepen
Om de identiteit werkelijk te doorgronden en in de 
vingers te krijgen is het noodzakelijk om los van het  
dagelijks werk na te denken over de identiteit en er 
met elkaar over te spreken en elkaar te inspireren. 
• In welke mate maakt de organisatie daadwerkelijk 

werk van de verdieping van de identiteit? Wordt 
de identiteitsontwikkeling verankerd in structuren 
(studieverlof, interne kennisbevordering, cursus-

sen en opleidingen) en systemen (inspiratiebron-

nen en kenniscentrum)? Of is het een vrijblijvende 
activiteit die overgelaten wordt aan het eigen ini
tiatief van de medewerkers? 

 12  Doorleven
Naarmate het vliegwiel vaker doorlopen wordt, raakt 
de identiteit meer doorleefd en beweegt de organisa-

tie zich naar de top van de piramide van organisatie
bewustzijn: betekenisbewustzijn. Pas als een organi-
satie zich in dit stadium bevindt en (het merendeel 
van de) medewerkers zichzelf beschouwen als missie-

werkers is identiteit niet langer iets wat je doet, maar 
wat je bent. Je kunt niet anders meer dan jezelf en je 
organisatie beschouwen vanuit betekenis en je wilt 
niet anders meer dan bezig zijn om deze betekenis 
dag in dag uit te realiseren voor anderen  
en voor jezelf.
• In welk stadium van organisatiebewustzijn bevindt 

de organisatie zich? Is er sprake van betekenis-

bewustzijn? Wat is nodig om daar te komen of te 
blijven?

De identiteit moet van binnenuit ontwikkeld blijven worden

identiteit
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verschil

waar sta ik?

Identiteit kun je nooit 
voor lief nemen en 
moet je voortdurend 
blijven ontwikkelen.
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Het Vliegwiel van Identiteit® is een krachtig instru-

ment om houvast te geven aan organisaties die 
besloten hebben dat zij hun identiteit bloedserieus 
nemen. Het laat immers zien welke stappen zij daar-

voor op welke vlakken kunnen nemen en hoe deze 
stappen met elkaar samenhangen. 

Het vliegwiel maakt ook in een oogopslag duidelijk hoe 
fundamenteel en veelomvattend identiteitsmarketing 
is. Het raakt alles wat een organisatie doet. 

 Zelf zie ik in de praktijk vier toepassingen van het 
Vliegwiel van Identiteit®, afhankelijk van waar je 
bent in het identiteitstraject. Je kunt het model 
gebruiken:

1 om uit te leggen wat identiteitsmarketing inhoudt 
en wat het verschil is met marketing;

2 om een eerste analyse te maken van de wijze waar-
op een organisatie functioneert en de rol die iden-

titeit(smarketing) binnen de organisatie speelt;
3 als strategisch beleidsinstrument en tactisch plan-

ningsinstrument;
4 om zichtbaar te maken hoe de verankering van de 

organisatieidentiteit vordert door middel van een 
vliegwielscan.

 1  Praatstuk
Pak het vliegwiel erbij wanneer je iemand wilt uitleg-

gen wat identiteitsmarketing inhoudt, bijvoorbeeld 
tijdens een acquisitiegesprek. Begin bij het begin: 
identiteitsmarketing draait om het vullen van de donut 
(de lichtblauwe cirkel in het centrum), oftewel het 
meenemen van de organisatie naar het stadium van 
betekenisbewustzijn, het topje van de piramide van 
organisatiebewustzijn. Deze stap behelst de eerste fase 
van identiteitsmarketing, namelijk identiteitsbepaling. 
Identiteitsbepaling gebeurt door middel van identi-

teitssessies waarvan het resultaat wordt vastgelegd 
in het identiteitsbewijs voor de organisatie. Ook voor 
het bepalen van de identiteit en het opstellen van het 
identiteitsbewijs is een in de praktijk beproefde aanpak 
met bijbehorende modellen beschikbaar. Vervolgens 
breekt de fase van identiteitsverankering aan waarin 
het vliegwiel doorlopen wordt totdat de hele organisa-

tie van duisternis naar licht gaat (zo komen ook de drie 
fases van identiteitsmarketing terug in je verhaal). 

Uiteraard zul je dit verhaal op je eigen manier willen 
vertellen. Ik heb in elk geval gemerkt dat het vliegwiel 
een handig praatstuk is dat je bovendien achter kunt 
laten, zodat je gesprekspartner het nog eens rustig kan 
bekijken en het verhaal met collega’s kan delen. 

Toepassingen van het Vliegwiel van Identiteit®

Ga je naar een klant? 
Neem eens het vlieg-
wiel mee.
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Het Vliegwiel van Identiteit® maakt ook duidelijk 
wat het verschil is tussen marketing en identiteits-

marketing. 

  Marketing start in de buitenwereld in de toekomst 
bij de beoogde resultaten (targets) die gerealiseerd 
dienen te worden en bedenkt vervolgens welk 
handelen daartoe van de organisatie gevraagd 
wordt. Deze cyclus die eigenlijk een eentweetje 
is herhaalt zich steeds wanneer een nieuwe target 
behaald dient te worden. Marketing beweegt zich 
dus uitsluitend in de rechterhelft van het vliegwiel, 
in de buitenwereld. De pijlen geven dit idee weer. 

Identiteitsmarketing start in de binnenwereld in het 
heden en concentreert zich op het in lijn brengen van 
kracht, handelen, realisatie en ontwikkeling met elkaar 
en met de identiteit van de organisatie. Identiteits-

marketing beweegt zich door de gehele organisatie en 
verbindt de binnenwereld van de organisatie met de 
buitenwereld, HRM met marketing, door steeds op-

nieuw de hele cyclus van het model te doorlopen.  
Dit idee is weergegeven door middel van de spiraal.

 2  Analyse vooraf
Het Vliegwiel van Identiteit® blijkt ook een handig 
hulpmiddel wanneer je in een vroeg stadium in kaart 
wilt brengen hoe een organisatie functioneert en wel-
ke rol identiteit speelt binnen de organisatie. Verdiep 
je eens in de organisatie waar je op gesprek gaat of 
waar je een eerste gesprek hebt gehad door het hele 
vliegwiel door te lopen en per bouwsteen in te vullen 
wat je op dat moment van de organisatie weet. Baseer 
je daarbij op de informatie die je vanachter je bureau 
kunt vinden, bijvoorbeeld via internet. Of op de infor-
matie uit het gesprek, als je dat al gehad hebt. Nog 
beter werkt het wanneer je het vliegwiel samen met 
een of meerdere personen uit de organisatie invult. 
Dan verzamel je niet alleen informatie die duidelijk 
maakt waar de organisatie staat op dit moment, maar 
kun je meteen identiteitsdenken in gang zetten binnen 
de organisatie. Daarmee zet je de organisatie al een 
beetje in beweging richting identiteitsmarketing. 
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Het verschil tussen marketing en identiteitsmarketing

Je eigen organisatie 
analyseren met het 
Vliegwiel van Identi-
teit® biedt verrassende 
inzichten.
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 3  Strategisch beleidsinstrument
Een belangrijke toepassing heeft het Vliegwiel van 
Identiteit® als strategisch beleidsinstrument en tac-

tisch planningsinstrument. Zo kun je het gebruiken als 
structuur voor een marketingplan of jaarplan, waarbij 
je alle besluiten en activiteiten indeelt aan de hand van 
de twaalf bouwstenen. In dit zogenoemde merkbouw-

programma beschrijf je welke strategische beslissingen 
je neemt en welke tactische activiteiten je feitelijk gaat 
ondernemen in elk kwart van het vliegwiel. Ook geef je 
aan wie waarvoor verantwoordelijk is, op welke ter-
mijn zaken gerealiseerd dienen te zijn en welke bud-

getten en tijdsinvesteringen ermee gemoeid zijn. 

 4  Vliegwielscan
Om het vliegwiel als strategisch beleidsinstrument te 
kunnen gebruiken heeft een organisatie inzicht nodig 
in welk stadium (duisternis, schemering of licht) van 
identiteitsmarketing zij zich op een bepaald moment 
bevindt. De organisatie voert dan een ‘vliegwielscan’ 
uit. Dit gaat grofweg als volgt. Een voor een loop je de 
bouwstenen door waarbij je jezelf de volgende vraag 
stelt: In hoeverre heb ik het idee dat de bouwsteen in 
overeenstemming is met de identiteit van onze orga-

nisatie? Beantwoord deze vraag door een rapportcijfer 
te geven, waarbij 10 betekent dat een bouwsteen 

volledig in lijn is met de identiteit. Wanneer je vervol-
gens de punten van de twaalf bouwstenen met elkaar 
verbindt ontstaat een spinnenweb dat duidelijk maakt 
waar je staat en waar je (het meeste) werk te doen 
hebt als je naar het centrum wilt. 

De organisatie uit de figuur bijvoorbeeld, heeft mede-

werkers wier drijfveren sterk aansluiten bij de orga-

nisatieidentiteit, en ook de communicatie vormt een 
vrij goede afspiegeling van de identiteit. De diensten 
die de organisatie levert en de omgeving waarin de 
organisatie opereert bevinden zich daarentegen nog in 
de duisternis. Verder valt op dat het imago bij klanten 
redelijk overeenstemt met de gewenste identiteit, 
terwijl het imago in de maatschappij daarvan sterk 
afwijkt. Deze organisatie doet er goed aan te starten 
met het herzien van haar dienstverlening, het aanpas-

sen van de omgeving (bijvoorbeeld door verhuizing of 
herinrichting) en een PRcampagne op te zetten die de 
ware aard van de organisatie duidelijk maakt aan de 
samenleving.

De vliegwielscan is een intuïtief, eenvoudig toepas-

baar meetinstrument. Het is ook mogelijk om meer 
geavanceerde en omvangrijke metingen te doen aan 
de hand van het vliegwiel.
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Weten hoe ver je bent met je identiteit

Hou jezelf scherp  
op je identiteit door  
regelmatig een vlieg-
wielscan te doen.


