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Je fysiotherapiepraktijk is een merk waarmee je je profileert 



1: passie en kernwaarden



2: competitie



3: markt



Merkpositionering



Merkpositionering

hart





Merkpositionering



Wat houdt je tegen?





Implementatie capaciteit



Implementatie capaciteit
Scoping review

21 factoren

Strategie
Algemene 
capaciteit

Marketing 
capaciteit Motivatie



Zelf aan de slag

1.Strategische basis

… er is een merkpositioneringsstrategie

….de merkpositionering is gebaseerd op 

- waar je goed en minder goed in bent

- een analyse van de doelgroepen- en concurrentie in de markt 

1.Strategische basis



Hoe scoren anderen ?

1.Strategische basis

Benchmark (n=22)

6,8

1.Strategische basis







Zelf aan de slag

2. Algemene capaciteiten
Implementeren staat voor het procesmatig invoeren van een verandering. Welke 

capaciteiten zijn daarvoor in huis?

…er is (capaciteit voor het maken van) een implementatieplan, voldoende tijd en 

budget, een taakverdeling

… er is open, verbindend en veranderingsgericht leiderschap

… het management kan mensen, middelen en materialen inzetten

…de implementatievoortgang wordt gemonitord en geëvalueerd

… de marketingactiviteiten (grootte, vorm en doel) zijn passend bij de 

doelgroep(en), de markt en de grootte van de organisatie zelf

2. Algemene capaciteiten



2. Algemene capaciteiten

Benchmark (n=22)

Hoe scoren anderen ?

5,8

2. Algemene capaciteiten



Adviespakket



Adviespakket



Adviespakket



Zelf aan de slag

3. Marketing capaciteiten
Het bouwen van een merk is een marketing aangelegenheid. Wat is daarvoor in huis?

… er is begrip van de merkpositionering bij medewerkers

… het management en de medewerkers zijn actief betrokken bij het uitdragen van het 

merk.

…er is (enige) marketing kennis en kunde

…er zijn merkelementen (naam, logo, visuals, foto's, taalgebruik, etc.), die vormen één 

geheel en zijn vastgelegd in richtlijnen of afspraken.

… communicatieactiviteiten ondersteunen elkaar en volgen de richtlijn van het merk

… er is inzicht en relatie met de stakeholders

… management kent en anticipeert op haar markt

3. Marketing capaciteiten



Hoe scoren anderen ?

3. Marketing capaciteiten

Benchmark (n=22)

6,1

3. Marketing capaciteiten



Adviespakket



Adviespakket



Zelf aan de slag

4. Motivatie
…in de organisatie is men overtuigd dat 'merkgericht' werken 

meerwaarde heeft voor de organisatie en al haar stakeholders

… het personeelsbeleid past bewust bij de merkpositionering

4. Motivatie



Hoe scoren anderen ?

4. Motivatie

Benchmark (n=22)

7,2

4. Motivatie



Implementatie capaciteit

Strategie
Algemene 
capaciteit

Marketing 
capaciteit

Motivatie

7,26,15,86,8



Implementeren kun je leren!



moves.hu.nl



Vragen..?




