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Samenvatting
Beste meneer Hans, Hi Marieke, Goedemorgen partner. Tone of voice is 
niet iets wat je zegt, maar hoe je het zegt. Voor de buiten wereld is het 
bepalender hoe je klinkt dan hoe je eruitziet. Bij merken met een sterke 
visuele identiteit kan de consument zonder het logo te zien, het merk 
herkennen. Hetzelfde geld voor de taal van een merk. Als lezer moet je 
in paar zinnen het merk kunnen herkennen. Daarom is het erg belang-
rijk om als merk een goede tone of voice te hebben. Voldoet jouw merk 
aan al deze factoren? Nee, nog niet? Geen probleem in deze whitepa-
per doorloop ik een aantal stappen voor de basis van goede tone of 
voice. 

Er zijn meerdere factoren waaruit de tone of voice kan worden opge-
bouwd. Het is een manier van spreken en schrijven. Die wordt bepaald 
door merkpersoonlijkheid, onderscheidend zijn van concurrenten, ver-
trouwen opbouwen en de doelgroep.  
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Tone of voice is een krachtig en makkelijk instrument 
om uitdrukking te geven aan de persoonlijkheid van je 
merk. Het gaat niet om wat je doet, kunt, of biedt, maar 
om wie je bent. Laat dus in elke communicatieve uiting 
de kernwaarden van je merk naar voren komen. Dit is 
het onderdeel voice, de stem van je organisatie. Die 
moet herkenbaar zijn en langzaamaan vertrouwd 
worden. 

De tone of voice komt voort uit het DNA van je bedrijf. 
De manier van spreken en schrijven wordt bepaald door 
de mensen achter het merk. Waar staan zij achter, wat 
willen ze delen en wat motiveert hun. De basis wordt 
gevormd door de missie en visie van de organisatie. 
(Frankwachting.com, 2018) 

De missie van Albert Heijn is dat ze de supermarkt van 
en voor ons allemaal willen zijn. Die missie zit al 130 jaar 
verweven in het merk en vind je overal terug. 

Hoe geef je meer persoonlijkheid aan je merk?
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Hoe onderscheid je van je concurrenten en 
ben je hetzelfde als de klant?

Taal komt in elke uiting van de orga-
nisatie voor. Met de woorden en 
zinnen kun je jouw merk een unieke 
plek in de markt geven. De klanten 
leren je kennen door je taalgebruik. 
Tegelijkertijd kun je met taal echt 
verbinding maken met de doelgroep, 
je laat zien dat je hetzelfde bent als 
je klanten. Gebruik bijvoorbeeld de-
zelfde woorden of schets herkenbare 
situaties. (Frankwachting.com, 2018)

Kies een tone of voice die past bij je doel-
groep, maak een keuze tussen grappige of 
serieuze communicatie. Ga je meer voor 
informele of formele teksten? Maak een 
keuze of je de doelgroep op een formele 
manier of met spreektaal gaat aanspreken. 
Maak ook een keuze of je respectvol of bij-
dehand over je onderwerpen gaat praten. 
Als laatste kies je tussen het tonen van 
emoties of dat je heel feitelijk en objectief 
over een onderwerp praat. Al deze gecombi-
neerde keuzes vormen de manier waarop jij 
als merk communiceert naar de buitenwe-
reld. Het gaat om de juiste balans tussen 
deze afwegingen. (Machielsen.nl, 2020)
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Hoe bouw je vertrouwen op?
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De beste manier om vertrouwen op te bouwen is regelmatige 
interactie met de doelgroep. Pas de tone of voice consequent 
en langdurig toe. Mensen zijn geneigd om eerder van je te 
houden als ze je kennen. Het vertrouwdheidsprincipe. 
(Frankwachting.com, 2018)

Als mensen het merk nog niet kennen, dan hebben ze even de 
tijd nodig voordat ze een relatie aangaan met het merk. Bij 
vriendschappelijke relaties is dat precies hetzelfde. Pas na 90 
uur contact kan er een vriendschap ontstaan. Als je wilt dat 
mensen je merk gaan vertrouwen zal je moet uitstralen dat je 
eerlijk, betrouwbaar en integer bent. Maar ook moet je consis-
tent zijn en vastberaden in wat je doet. Daarnaast is het be-
langrijk om regelmatig in contact te komen met de doelgroep. 
Mensen hebben gemiddeld 6-8 contactmomenten nodig voor 
[F�FFO�QSPEVDU�PG�EJFOTU�CJK�KF�BBOTDIBƊFO��"MT�KF�DPOUJOVF�SFMF-
vante contact momenten hebt, bouw je aan de relatie en het 
vertrouwen van je potentiële en huidige klanten. (Essencio.nl)



Eindconclusie  
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Geef persoonlijkheid aan je merk, het gaat niet om wat je doet, 
kunt, of biedt, maar om wie je bent. Laat dus in elke communi-
catieve uiting de kernwaarden van je merk naar voren komen. 
De stem van je merk moet herkenbaar zijn en vertrouwd 
worden. Je vormt de basis door de missie en visie van je organi-
satie in alle lagen van communicatie te verwerken. Om als 
merk te kunnen onderscheiden van je concurrenten moet je 
verbinding maken met je doelgroep, door te laten zien dat je 
hetzelfde bent. Daarnaast is ook regelmatige interactie belang-
rijk, pas de tone of voice consequent en langdurig toe. Zo bouw 
je vertrouwen op. Als je al deze aspecten goed hebt verwerkt in 
alle lagen van je organisatie. Heb je een goede basis voor de 
juiste tone of voice voor jouw merk. 



Bronvermelding  
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