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INTRO

Vergroot je groeikracht met 
het 360° VeranderPerspectief 
van Admix 
Groei bestaat niet zonder verandering. Of je nu hogere omzetcijfers, meer 

personeel of een grotere naamsbekendheid wilt, het lukt alleen als je 

dingen anders doet dan hoe je ze deed. Dit vraagt om veranderkracht 

vanuit je organisatie. Het vermogen om jouw plannen en doelstellingen 

om te zetten in concrete resultaten. En daarbij spelen behalve slimme 

marketing en goede communicatie ook andere succesfactoren een rol. 

Ontdek hoe het 360° VeranderPerspectief van Admix jouw groeiambities 

waar kan maken!

Een holistische aanpak
Met ons 360° VeranderPerspectief zetten we organisaties maximaal in hun 

kracht om te groeien. Op élk denkbaar vlak. Het is een holistische aanpak 

waarmee álles wat binnen jouw bedrijfsvoering raakt aan marketing en 

communicatie gaat bijdragen aan de gewenste verandering. En dus aan 

groei. Van organisatiestrategie tot bedrijfscultuur en van merkpositie tot 

salesfunnel.

In deze inspiratiepaper laten we zien welke verschillende krachten 

daarbij een rol spelen. Ze hebben elk hun eigen impact en vermogen om 

positieve verandering te realiseren. Dat begint altijd intern, bijvoorbeeld 

met innovatiekracht en daadkracht, en leidt uiteindelijk tot meer 

concurrentiekracht en meer aantrekkingskracht van jouw merk. Kortom: 

groeikracht.

“Al deze krachten samen vormen ons 360° VeranderPerspectief.  

Laat je inspireren en ontdek op welk(e) vlak(ken) jij je organisatie kunt 

versterken én veranderen om succesvol te groeien!”

Raymon de Kruijff, managing director Admix.
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VERANDERKRACHT 

Doorbreek de status quo 
in je organisatie

1.

Een organisatiestrategie of businessplan ontwikkelen is één. De 

uitvoering hiervan is een heel ander verhaal. Veel bedrijven worstelen 

met de vertaalslag van een theoretisch (consultancy)plan naar een 

praktijkgerichte aanpak. Uit de Nationale Benchmark Verandervermogen 

blijkt dat zo’n 70 procent van alle veranderplannen mislukt of onder 

in een la belandt. De oorzaken zijn bijna allemaal te herleiden tot een 

gebrek aan communicatie. Bijvoorbeeld over de koers van de organisatie, 

over de noodzaak van verandering of over de rol van individuele 

medewerkers hierin. Maar ook de manier van communiceren door 

organisaties is cruciaal. Als hier geen energie en vertrouwen in het eigen 

verandervermogen uit spreekt, komt er ook geen beweging op gang.

Het 360° VeranderPerspectief 
De kunst is om je eigen veranderkracht maximaal te benutten en  

aan te vullen waar dat nodig is. En dat is precies waarbij ons  

360° VeranderPerspectief jou kan helpen. Met deze aanpak kijken we of 

alle competenties voor verandering voldoende aanwezig zijn of genoeg 

aansluiten bij jouw veranderdoelen. Dit begint altijd intern. Is er genoeg 

innovatief vermogen en daadkracht in je organisatie? Waar sta je voor 

als merk en wordt dat voldoende gevoeld en beleefd door  

je medewerkers? Vervolgens kijken we naar je doelstellingen. Verandering 

moet nooit een doel op zich zijn, maar altijd het middel om je doel te 

bereiken. Daarom zoeken we altijd naar een goede onderbouwing van 

je veranderplannen. Soms vanuit onze eigen kennis en ervaring, maar 

het liefst op basis van feitelijke data en onafhankelijk onderzoek. Zo 

komen we uiteindelijk tot concrete veranderprojecten, waarbij de hierna 

genoemde krachten in meer of mindere mate een rol spelen.

Rationale
De rationale is het grote verhaal en idee achter de 

verandering. Het legt uit waarom er veranderd gaat 

worden. Dit verhaal moet niet alleen logisch zijn, maar ook 

mensen raken. Zo brengen we ratio en emotie bij elkaar. 

Verandervisie  
De basis voor succesvolle verandering is een visie en een 

duidelijk verhaal. Een verandervisie combineert de ambitie op 

managementniveau met een vertaling voor specifieke groepen 

en individuen. De verandervisie rust op vijf pijlers: 
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Effect 
Waar rationale staat voor het grote verhaal, staat effect 

voor concrete gevolgen van de verandering in de praktijk. 

Gewenst én ongewenst. Denk aan resultaten, kosten, 

opbrengsten, gevoelens en percepties. Vooral de individuen 

en specifieke groepen die een rol spelen in de verandering 

krijgen hier mee te maken. 

Focus 
Focus staat voor richting. De rationale moet worden 

omgezet in een beweegrichting. Voor iedereen die 

meewerkt aan de verandering, is het onvoldoende om te 

weten dat er iets moet veranderen. Om een bijdrage te 

kunnen leveren moet ook duidelijk zijn wát en hoe er dan 

veranderd moet worden en wat er van een ieder verwacht 

wordt. Richtinggevende communicatie zijn strategische 

keuzes, prioriteiten, voorbeeldgedrag en taakbeschrijvingen.  

Energie
Er zijn twee dingen nodig om verandering in gang te zetten. 

In de eerste plaats aanpassingen aan de organisatie. Denk 

aan nieuwe kaders en spelregels. In de tweede plaats moet 

de verandervisie tot leven worden gebracht. Dat vraagt 

om voorbereidheid en bereidheid van medewerkers. Zijn ze 

gemotiveerd en vaardig genoeg om te kunnen veranderen? 

Mist een van deze eigenschappen, dan ontstaat er 

geen energie of gaat deze snel verloren en stagneert de 

verandering vanuit de interne organisatie.  

Verbinding
Verbinding is het kloppend hart van verandering. We 

hebben het over verbinding tussen wenselijkheid en 

haalbaarheid. Tussen dromen en daden. Tussen feiten en 

gevoelens. Tussen doelen en resultaten. Verbinding ontstaat 

als betrokkenen met elkaar in contact komen en blijven. 

Leiderschap speelt daarin een belangrijke rol, zowel in 

formele als in informele zin. Een vinger aan de pols houden 

is noodzakelijk, net als het hebben van een helicopterview. 

Zonder verbinding krijgen geen van de andere pijlers 

voldoende zuurstof.  

Communicatie is een essentiële tool om de verandervisie 

tot leven te brengen binnen de verschillende lagen van je 

organisatie en naar stakeholders en partners. Bij Admix 

begrijpen we als geen ander dat dit in het B2B speelveld 

vaak complexer is en veelal om een meer gedifferentieerde 

aanpak vraagt. 
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INNOVATIEKRACHT 

Zorg dat je altijd klaar bent 
voor de toekomst

Innovatiekracht is het vermogen van organisaties om innovaties te 

ontwikkelen en succesvol in de markt te zetten. Hierbij gaat het niet 

alleen om nieuwe producten en diensten, ook nieuwe businessmodellen, 

productieprocessen en marktproposities zijn het resultaat van 

innoverend vermogen. Eén ding hebben ze gemeen: ze komen meestal 

marketinggedreven tot stand. Met succesvol innoveren blijf je jouw 

klanten immers steeds weer prikkelen met iets nieuws of iets beters 

waardoor ze bij jou blijven kopen. 

Geef ruimte om te falen
Om de innovatiekracht binnen je organisatie te vergroten is het belangrijk 

dat er ruimte komt om te experimenteren en fouten te maken. Aan jou, 

als manager, de uitdaging om je medewerkers dat vertrouwen te geven 

en tegelijk duidelijk te blijven maken waar je als onderneming heen wilt. 

Bied ook de juiste tools om te kúnnen innoveren. Voor veel bedrijven is 

een eigen innovatielab een stap te ver. Daarom is samenwerken met een 

bureau een geweldige manier om eigen ideeën, plannen en potentie aan 

te vullen met beproefde methodieken en inspirerende inzichten. Denk 

bijvoorbeeld aan een innovatiesprint waarmee je medewerkers uitdaagt 

of service design adaptie om met vernieuwing aan de slag te gaan.

2.

“Ook nieuwe  
businessmodellen,  

productieprocessen  
en marktproposities 

zijn het resultaat  
van innoverend  

vermogen”
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VERBEELDINGSKRACHT 

Zet creativiteit in om mensen 
in beweging te brengen 

Verbeeldingskracht is een fantastische eigenschap. Het stelt je in 

staat om je een voorstelling van iets te maken dat (nog) niet bestaat. 

Kunstenaars en wetenschappers doen niet anders, maar ook als 

ondernemer ben je succesvoller wanneer je de kracht van verbeelding 

gebruikt. Bijvoorbeeld om nieuwe producten en businessmodellen te 

ontwikkelen, je organisatie toekomstproof te maken of je merkpurpose 

te verwezenlijken. Alleen al het voor jezelf visualiseren van een doel 

of idee geeft je de energie en motivatie om het te realiseren. Maar 

verbeeldingskracht is ook het inzetten van creativiteit om anderen te 

inspireren en in beweging te brengen. Droge feiten spreken nu eenmaal 

minder tot de verbeelding dan iets dat je emotioneel raakt.

Een beeld zegt ...
De meeste mensen zijn visueel ingesteld. Onze hersenen zijn een kei in 

het verwerken van plaatjes, maar liefst de helft van onze grijze massa  

is gericht op visuele verwerking. Bijna alle informatie die naar onze  

hersenen wordt verstuurd is visueel. Daarnaast verwerken we deze 

visuele informatie ook nog eens 60.000 keer sneller dan tekst. Als 

mensen informatie te horen krijgen, herinneren ze zich daar drie dagen 

later nog maar tien procent van. Als er een relevante afbeelding bij die 

informatie staat, weten ze drie dagen later nog 65% van de boodschap 

te reproduceren.

Infographics, video’s, animaties, (interactieve) e-learnings zijn een aantal 

voorbeelden hoe we verbeeldingskracht kunnen stimuleren. 

3.

60.000 X
SNELLER DAN 

TEKST



8



9

DAADKRACHT 

Maak van elke ambitie 
een project

Veranderplannen en groeiambities hebben de neiging om ‘groots en 

meeslepend’ te zijn en gericht op de lange termijn. Dit maakt dat ze vaak 

ongrijpbaar en onbereikbaar lijken en niet aansluiten bij de beleving van 

de mensen op de werkvloer. Ook sneeuwen (interne) verbetertrajecten 

vaak onder in de waan van de dag. Mede omdat ze niet direct geld 

opleveren, terwijl het reguliere werk voor klanten dat wél doet. 

De truc is om van je ambities een daadwerkelijk project te maken, met een 

realistische planning en met tastbare en (makkelijk) haalbare subdoelen en 

acties. En met een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden over 

die subdoelen. Zo creëer je betrokkenheid, eigenaarschap en daadkracht 

binnen je organisatie. Samen vormen al de behaalde subdoelen de sleutel 

tot een succesvolle en breed gedragen afronding van je veranderproject.

binnen en buiten zijn organisatie. Veranderkracht is het vermogen 

van een merk of bedrijf om continue kansen en bedreigingen in de 

omgeving te zien en om die vervolgens succesvol door te vertalen 

naar de eigen organisatie. 

Verandering zet mensen en organisaties in beweging. Niet 

eenmalig, niet één iemand, niet één onderdeel. Nee, échte 

verandering is blijvend, volledig en voor altijd. Dat maakt het 

uitdagend om voor elkaar te krijgen. Want om succesvol te 

kunnen veranderen spelen veel factoren een rol. 

Er moet een brug geslagen worden tussen plan en uitvoering. 

Medewerkers willen weten waarom ze iets doen (ratio). Maar dat 

niet alleen, ze willen het ook voelen (emotie). De verandering moet 

kloppen én aanspreken. Daarbij is het belangrijk dat alle neuzen 

dezelfde kant opstaan. Dat vergt coördinatie en samenhang; 

iedereen werkt aan één en hetzelfde doel bij succesvolle 

verandering. Hoe je dat doet? Lees op pagina 4 de vijf punten 

van de verandervisie. 

Als dat lukt, kan de impact op je organisatie enorm zijn. 

Admix brengt focus en richting aan voor succesvolle verandering. 

Met ons 360° VeranderPerspectief zetten we jouw organisatie 

maximaal in haar kracht om te groeien. Op élk denkbaar vlak.

De enige constante is verandering 
Vaak aangehaald en veel geciteerd: de Griekse filosoof Heraclitus. 

Van hem is de uitspraak ‘de enige constante is verandering’. Ruim 

2.500 jaar later staat zijn wijsheid nog altijd als een huis. Wie 

succesvol wil zijn, moet mee kunnen bewegen met veranderingen 

4.
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CONCURRENTIEKRACHT 

Verstevig jouw unieke positie 
in de markt

Ook in de modellen over concurrentiekracht speelt communicatie 

vaak een ondergeschikte rol. Natuurlijk zijn er ook andere factoren 

bepalend voor je positie in de markt. Denk aan de houdbaarheid van 

je businessmodel. De uniekheid van je producten en diensten. Of de 

mate waarin deze wel of niet vervangbaar zijn door goedkopere, betere 

of fundamenteel andere alternatieven van nieuwkomers. De bekende 

marktdisruptors. Maar wat te denken van merkvoorkeur? Naams- en 

inhoudsbekendheid? Klantbeleving? Informatieoverdracht? Dat zijn 

stuk voor stuk assets die alles te maken hebben met marketing en 

communicatie. En waarmee je je bij uitstek positief kunt onderscheiden 

van de concurrentie. Vraag je eens af wanneer je voor het laatst een 

SWOT-analyse hebt laten uitvoeren. 

Bij Admix is de SWOT-analyse een standaard onderdeel van het 

marketingactieplan dat we met klanten opstellen.

5.
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SL AGKRACHT 

Geef je salesresultaten een 
boost met de juiste specialisten

Succesvolle verandering hangt ook af van de manier waarop je bent 

georganiseerd. Ben je slagvaardig en wendbaar genoeg om te kunnen 

inspelen op veranderingen in de markt? Is er voldoende energie en 

ondernemerschap in je organisatie? En hebben je mensen de kennis 

en kwaliteiten die nú nodig zijn om jouw groeiambities te helpen 

waarmaken? Of heb je toch ondersteuning nodig van specialisten voor 

specifieke onderdelen in je bedrijfsvoering?

CRM & marketing automation
Een cruciale succesfactor voor groei is de inrichting van je salesproces, 

bijvoorbeeld met marketing automation. Communicatie speelt hierbij 

een belangrijke rol, van het creëren van naams- en inhoudsbekendheid 

bij je doelgroepen tot het optimaal faciliteren van je volledige customer 

journey. Maar ook het ondersteunen van je salesteam bij het vertellen van 

het juiste verhaal hoort hierbij. Dit moet verder gaan dan het opsommen 

van de voordelen, en vooral laten zien wat de meerwaarde van een 

product of dienst is voor de klant.

Het 7-StepModel voor effectieve sales in B2B
Elke stap van de reis die een doelgroep aflegt, van eerste contact 

tot uiteindelijke transactie, kunnen we visualiseren door middel van 

een trechter. De zogenaamde sales funnel. Dat het een trechter is, 

komt omdat er onderweg altijd mensen afvallen en de groep aan het 

begin groter is dan aan het einde. Omdat wij ons, in de 47 jaar van ons 

bestaan, vooral richten op B2B-marketing. Hebben we onze eigen visie 

ontwikkeld op deze funnel: het 7-StepModel. Ons inzicht is namelijk:  

de customer journey in B2B bestaat uit meer stappen dan die van B2C.

Dit komt omdat we in B2B te maken hebben met meerdere klantrollen 

en/of functies. Denk aan complexe DMU’s bij klanten, waar vaak 

mensen van verschillende afdelingen, functies en managementniveaus 

moeten meebeslissen. Hierbij heeft iedere persoon zijn eigen rol en 

behoefte per fase, en heeft de één actief contact met jouw organisatie 

en is de ander juist op de achtergrond betrokken. Maar uiteindelijk 

heeft iedereen invloed op het beslissingsproces.

Ons 7-StepModel houdt hier rekening mee en is een praktische tool om 

de gehele journey gedetailleerd in kaart te brengen. Door per fase alle 

klantrollen, behoeften en touchpoints nauwkeurig in kaart te brengen, 

ondersteund door inzichten vanuit data en onderzoek, krijgen we een 

goed overzicht van de huidige en gewenste situatie én wat ervoor 

nodig is om de salesdoelen te bereiken. Het 7-StepModel is tevens een 

waardevolle bron voor het inrichten en optimaliseren van je marketing 

en sales automation flow(s).

6.
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AANTREKKINGSKRACHT 

Creëer een merk waarmee je 
talent wint én bindt

De war on talent is in volle gang. Naar verwachting houdt de krapte op 

de arbeidsmarkt de komende jaren nog aan. Ook verandert de manier 

waarop we met elkaar willen en moeten werken in tijden van covid en 

digitale transformatie sneller dan ooit. Millenials hebben weer andere 

verwachtingen en behoeften dan generatie Z. En dan moet generatie A 

de arbeidsmarkt nog betreden. Al deze ontwikkelingen tonen aan hoe 

belangrijk het is om een sterk werkgeversmerk te hebben waarmee je de 

juiste mensen aantrekt én aan je bindt.

Interne trots stimuleren
Investeren in de aantrekkingskracht van je werkgeversmerk loont. 

Onderzoek toont aan dat organisaties die op een consistente 

wijze aandacht, tijd en geld steken in employer branding lagere 

recruitmentkosten en een hogere engagement en retentie van 

medewerkers hebben. Het stimuleert interne trots (‘Hier hoor ik bij’), wat 

weer een positief effect heeft op het aandragen van kandidaten door 

eigen medewerkers. En referral recruitment is niet alleen goedkoper dan 

het inhuren van een recruiter of headhunter, de kans is ook nog eens groter 

dat een door eigen mensen aangedragen kandidaat beter past bij jouw 

organisatie. En tot slot heeft een sterk en zichtbaar werkgeversmerk ook 

positieve weerslag op de perceptie van je corporate brand, en vice versa.

“Millenials hebben 
weer andere 

verwachtingen 
en behoeften  dan 

generatie Z.  
En dan moet 

generatie A de 
arbeidsmarkt nog 

betreden”

7.
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DENKKRACHT 

Maak de vertaalslag van 
informeren naar inspireren

Denkkracht is een optelsom van analytische, probleemoplossende en 

creatieve vaardigheden. Je hebt ze alle drie nodig om verandering 

en groei te realiseren. Een marketing- of communicatieconcept kan 

heel creatief zijn, maar als je het niet kunt onderbouwen met data of 

onderzoek en het jouw doelstelling niet dichterbij brengt, heb je er niet 

veel aan. Denkkracht helpt om tot nieuwe inzichten te komen. Vaak door 

net wat dieper te graven of juist boven de materie uit te stijgen. En soms 

ook door te puzzelen tot alle stukjes op hun plek vallen. Om vervolgens 

tot verrassende en waardevolle ideeën te komen die je echt verder 

helpen bij je groeiambities.

Vrij van beperkende overtuigingen
Om goed te kunnen graven en de denkkracht optimaal te 

benutten is het noodzakelijk om er ook vanaf een afstand kritisch 

en onafhankelijk naar te kijken. Dit is een uitdaging voor mensen 

die nauw betrokken zijn of in de dagelijkse business opereren. 

Samenwerken met (externe) specialisten biedt een uitkomst omdat  

zij door een andere bril naar de uitdaging kijken. Dit kan 

bijvoorbeeld in een eenmalige workshopsessies of vanuit een 

langer lopende partnersamenwerking.  

8.
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COMMUNICATIEKRACHT

Combineer creativiteit 
met analytisch en 
probleemoplossend vermogen

Er zijn talloze methodieken en modellen die richting en ondersteuning 

bieden in verander- en verbetertrajecten, elk met hun eigen focus en 

wetenschappelijke onderbouwing. Toch lijkt de factor communicatie bij 

veel van deze methodes een ondergeschoven kindje. Natuurlijk wordt 

er genoeg geschreven en informatie uitgewisseld binnen organisaties, 

maar een strategierapport of interne nieuwsbrief is nog geen aanjager 

van verandering. Betekenisvolle, creatieve, visuele en datagedreven 

communicatie heeft die veranderkracht wél. Communicatie is de 

smeerolie in elk veranderproces en een uniek breekijzer om vastgeroeste 

routines, overtuigingen, structuren en conventies te doorbreken.

Streef er vanuit jouw veranderperspectief naar dat élke communicatie-

boodschap, élk communicatiemiddel en élk communicatiemoment 

bijdraagt en richting geeft aan jouw veranderdoelen. Met een holistische 

benadering creëer je inspirerende merkconcepten, betekenisvolle content 

en relevante touchpoints om jouw doelgroep in beweging te brengen.  

Van interne motivatiecampagnes tot datagedreven marketingacties en 

van een heldere merkpositionering tot actieve employer branding.

9.

Wij geloven in creativiteit als aanjager  
van succesvolle verandering
Succesvolle verandering valt of staat met het vermogen om 

anderen mee te krijgen. Wij geloven dat creativiteit hierbij als 

een vliegwiel kan werken. Daarom zetten wij onze creativiteit 

graag in om de complexheid van jouw businessstrategie of 

purpose te vertalen naar een aansprekende belofte die voor 

iedereen helder is. Hierbij gebruiken we data en onderzoek om 

nieuwe inzichten te ontdekken over de meerwaarde van jouw 

merk of organisatie én om betekenisvolle content en relevante 

touchpoints te creëren voor al je doelgroepen. Ook voor jou 

bundelen we graag onze veranderkrachten om samen het 

succes aan te jagen dat jij voor ogen hebt.

we 
create 
change
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WE CREATE CHANGE

Veranderen? 
Wacht niet te lang!

Ken jij de merken Kodak en Nokia nog? Kodak was eind 20ste eeuw 

marktleider op het gebied van fotofilmpjes en Nokia verkocht twintig jaar 

geleden de meeste mobiele telefoons. Wereldwijd! Toch ging Kodak in 

2012 bankroet, iets dat het Zweedse Nokia slechts op het nippertje wist te 

voorkomen. 

Wat ging er mis? 
Beide bedrijven kozen te laat voor verandering. Kodak (h)erkende digitale 

fotografie niet als disruptieve technologie. En Nokia dacht zo’n sterk merk 

te hebben dat ze eeuwig aan de top zouden blijven. Met smartphones 

werd geen enkele haast gemaakt. 

Het kan ook anders
Dat het ook anders kan, bewijzen Netflix en Domino’s. Zij kozen namelijk 

wél voor de kracht van verandering. Wist je bijvoorbeeld dat Netflix al 

sinds 1997 bestaat? Een maandabonnement betekende in die tijd dat je 

films op dvd thuisbezorgd kreeg. Toen tien jaar later (2007) het streamen 

van content mogelijk werd, heeft Netflix die techniek als een van de 

eerste partijen omarmd. Nu is Netflix de grootste videostreamingdienst 

ter wereld. 

Domino’s worstelde in 2008 met hun koers en imago. Tegelijkertijd 

bestelden steeds meer klanten hun pizza via internet. Enkele top-

managers overtuigden daarop de leiding van Domino’s om vol in te 

zetten op online bestellen. Daarmee onderscheidde Domino’s zich snel 

van andere pizzabakkers. Bovendien kon het door een groeiende schat 

aan klantdata diverse, succesvolle loyaliteitsprogramma’s ontwikkelen. 

Deze bedrijven wijzigden op tijd van koers en zijn nu zeer succesvol. Wat 

ga jij doen na het lezen van dit paper?
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