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Woensdag 24 oktober 2001 
_____________________________________________________________________________________ 
 
ORATIE  
6 november 2001, 16.15 uur 
Aula, Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5, Groningen 
 
 
 
Prof. Dr. Rien T. Segers 
 
Hoogleraar Bedrijfscultuur 
Faculteiten Bedrijfskunde/Letteren 
Directeur Center for Japanese Studies 
Rijksuniversiteit Groningen 
P.O. Box 716 
9700 AS Groningen 
Tel.  secr.  : 050-363.7986 
Tel. direkt :  050-363.7988 
Fax  univ.  :  050-363.7955 
Bij geen gehoor: mobiel 06-531.773.06  
Email: r.t.segers@let.rug.nl          
 
 
CORPORATE IDENTITY : 
 
DE ONDERSCHATTE EN BESLISSENDE SUCCESFACTOR BIJ DE POSITIONERING VAN 
ORGANISATIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijnheer de Rector, Your Exc. Ambassador Togo, Geachte collegae, Geachte 
Dames en Heren,   
 
 
Ik zou u vanmiddag graag mee willen nemen naar een betrekkelijk onontgonnen terrein, waar zich een 
fascinerend onderdeel van de bedrijfscultuur bevindt, dat een centraal element vormt van de nieuwe 
leerstoel `Cultuur en Bedrijf’ aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Het betreft  de vraag naar het 
specifieke karakter van een organisatie. Zijn er kenmerken aan te wijzen op grond waarvan twee 
organisaties die precies hetzelfde product leveren, zich van elkaar onderscheiden? Ik zou u dus graag mee 
willen nemen naar dat gedeelte van de bedrijfscultuur, dat aangeduid wordt met de term  “corporate 
identity”, de identiteit van een organisatie. 
 
Corporate identity is een onderschat element in de bedrijfsvoering en -strategie van veel organisaties. Het 
is de verwachting dat corporate identity in de komende jaren een beslissende rol gaat spelen als 
overlevings- en succesfactor in de concurrentieslag tussen organisaties. Organisaties die hieraan geen 
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gedegen aandacht schenken, krijgen te maken met zwaar weer. Corporate identity is bovendien een 
fascinerend onderzoeksobject met een belangrijk potentieel aan toepassingsmogelijkheden. 
 
Ik stel mij voor deze wat sweeping en provocerende openingszinnen in een vijftal punten aan u uit te 
leggen: 
 
1.  Om te beginnen: Spoorwegen in Nederland en in Japan 
2. Nieuw licht op corporate identity 
3.  Corporate identity: succesfactor bij de positionering van organisaties 
4.   Onderzoek naar corporate identity 
5. Om te eindigen: conclusies 
 
Mijn verhaal probeert een beeld van theorie en praktijk van de corporate identity te schetsen vanuit een 
internationaal-vergelijkend perspectief, voor zover dat binnen de oratietijd mogelijk is. Ik heb daar 
meestal een leergang van een aantal bijeenkomsten voor nodig. Maar misschien bent u na afloop van dit 
verhaal erg blij dat dit geen leergang is.  
 
Dat mijn voorbeelden overwegend van Japanse organisaties afkomstig zijn, zal voor velen van u geen 
verassing zijn. De reden daarvoor is vanzelfsprekend niet dat de door mij voorgestane opvattingen alleen 
in Japanse bedrijven en instellingen tot hun recht kunnen komen, daarop beter van toepassing zijn of dat 
Japan het Mekka van de corporate identity zou vormen. De reden is eenvoudig: de afgelopen tijd heb ik 
het voorrecht gehad een aantal Japanse bedrijven van nabij te leren kennen. 
1. OM TE BEGINNEN: SPOORWEGEN IN NEDERLAND EN IN JAPAN 
 
 
 
Misschien mag ik u even uitnodigen in deze stiltecoupė plaats te nemen? Dan kunnen we even hardop 
spreken over de organisatie die ons hopelijk zal vervoeren.  
 
======================== PP: foto 1e klas NS 
 
U herinnert zich ongetwijfeld de woelige discussie - vóór de laatste jaarwisseling en lang daarna - omtrent 
het besluit van de directie van de Nederlandse Spoorwegen om het rijdend personeel, zoals dat soms zo 
paradoxaal heet, niet langer kriskras door het land te laten rijden, maar het aan strikte parkoersen te 
binden: de zgn. rondjes-om-de-kerk. Heftige reacties vielen de directie na deze eenzijdige beslissing 
natuurlijk ten deel. Eerst waren die reactie nog tamelijk mild van toon, beraad na beraad, advies na 
advies; later heftiger: lange nachtelijke zittingen om het onheil te bezweren met twee verschillende 
interpretaties van de niet genomen besluiten in het ochtendgloren; wijze mannen en vrouwen kwamen en 
gingen, tot de wijste mannen het besluit namen om te staken. Daarna is het probleem een probleem 
gebleven tot op de dag van vandaag. 
 
Een Japanse vriend van mij heeft zodoende nog eens een paar interessante uren doorgebracht in een 
stilstaande trein, midden in de weilanden tussen Hilversum en Diemen op weg naar Schiphol. Hij mailde 
me later dat hij niet alleen veel prachtige koeien gezien had, maar dat hij ook het JALtoestel waarnaar hij 
op weg was, zag overvliegen. De Japanse beleefdheid in extremis respecterend, zei hij dat dat een 
prachtig gezicht was. Later stuurde ik hem nog een krantenbericht over de aanschaf van oude, gebruikte 
Duitse treinstellen door de NS. Hij liet me daarop weten of ik daarmee wilde impliceren dat het daardoor 
ook prettiger zou worden om stil te staan in een weiland. Ik antwoordde hem dat je met die Duitse 
treinstellen misschien gemakkelijker rondjes om de kerk zou kunnen rijden. 
 
De vraag die nu rijst is uiteraard: waarom krijgen we zo’n klassiek, ijzeren vervoersmiddel uit de 19de 
eeuw in Nederland niet ordentelijk op gang? Snel, op tijd, gerieflijk, vriendelijk en liefst nog betaalbaar 
ook? 
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U weet dat in Japan treinen van een paar honderd meter lang met honderden gehaaste reizigers niet 
alleen op de seconde nauwkeurig vertrekken, maar ook op de millimeter nauwkeurig voor u stoppen. 
 
===================== PP: foto Shinkansen 
 
U kunt een zitplaats reserveren, al weken van tevoren als u dat wilt; de treinen zijn airconditioned; 
toiletten zijn kraakhelder met naar keuze Japans of Westers; de koffie is uitstekend, alleen wat duur naar 
westerse maatstaven, hetgeen helaas ook voor de treinkaartjes zelf geldt. Een vertraging is mijn geheugen 
niet opgeslagen, hetgeen bevestigd wordt door onderzoek dat hierover bestaat. Rijden er dan zó weinig 
treinen, dat ze die zo gemakkelijk op tijd kunnen laten rijden? Een voor de hand liggende vraag. Maar nee 
dus: vanuit Tokyo Station vertrekt er in de spitsuren minstens elke minuut een trein en ongeveer om de 
vijf minuten een Shinkansen. Daarvan legt de snelste versie, de Nozomi, de afstand Tokyo - Kyoto (514 
km.) af in twee uur en een kwartier, met twee tussenstops. Op dit traject dient op elk van de 13 
tussengelegen stations een andere stilstaande Shinkansen- stoptrein ingehaald te worden. Per dag worden 
een honderdtal van dit soort inhaalmanoeuvres uitgevoerd met een voor treinen duizelingwekkende 
snelheid; dat zijn er dus zo’n 36.500 per jaar en gedurende de 36 jaar dat de Shinkansen op dit traject rijdt 
spreken we dus over ruim 1 miljoen driehonderdduizend inhaalbewegingen zonder ook maar een 
ongeluk!!  
 
Uit het oogpunt van logistiek, technologie en uitvoering nu niet direct een eenvoudig spoornetje, dat 
Japanse, waarop bovendien diverse zelfstandige maatschappijen actief zijn. Waarom lukt zoiets in Japan 
(of in Frankrijk of in Duitsland) wėl en in ons land niet of nauwelijks?  
 
Er wordt te weinig geïnvesteerd in de NS vergeleken met bijvoorbeeld Japan Railways, zo luidt dan het 
argument. Anderen brengen een technologische reden naar voren, die sterk verbonden is met het 
economische argument: en wel de achtergebleven materiële ontwikkeling van de NS. Dus: importeer wel 
verwarmde Finse wissels, maar niet die oude Duitse treinstellen. In de derde plaats is er het politieke 
argument: de NS had nooit geprivatiseerd mogen worden. Uiteraard ontken ik de validiteit van deze 
argumenten en hun onderlinge relaties niet, en natuurlijk bestaan er ook nog andere argumenten, maar de 
hoofdoorzaak voor de slechte prestaties van de NS is  van een volstrekt andere orde. 
 
De slechte prestaties van de NS steken schril af tegen de goede prestaties van JR, als dezelfde 
evaluatiecriteria genomen worden: bijv. produktstatus, intern en extern bedrijfsimago. Zo bezien is de 
hoofdoorzaak van het verschil in kwaliteit tussen de beide organisaties een fundamenteel verschil in 
corporate identity. 
 
Ik haast me om toe te voegen dat de NS hier slechts als lead fungeert, als een misschien wat al te 
gemakkelijk  voorbeeld om de discussie over corporate identity, een belangrijk onderdeel van de 
organisatiecultuur, te openen. In plaats van de NS kunnen talloze andere organisaties figureren, 
Nederlandse en buitenlandse, waarbij het uiteindelijk de identiteit van die organisatie, de corporate 
identity, is, die beslist over de kwaliteit van die organisatie en dus over de kwaliteit van het produkt. 
 
 
2. NIEUW LICHT OP CORPORATE IDENTITY 
 
 
 
Wat behelst de corporate identity van een organisatie? 
 
Corporate identity is een complex begrip en het heeft door de sterk gestegen populariteit de omvang van 
een containerbegrip aangenomen. 
 
Soms wordt corporate identity gelijkgesteld aan de producten die een organisatie maakt of aan de diensten 
ze verleent.  Achter zo’n opvatting zit vaak de gedachte aan de uniciteit van de organisatie. Niemand 



 4
maakt dit product; alleen wij. Of: niemand maakt dit product zo goed als wij. Meestal worden de 
producten voorzien van het bedrijfslogo, waardoor de indruk gewekt wordt dat het logo identiek aan de 
corporate identity is. 
 
Een tweede opvatting over corporate identity is sterk intern gericht. Het discours hierbij: onze organisatie 
zit zus en zo in elkaar; er zijn korte lijnen en er is een goede communicatie tussen de afdelingen; alleen de 
buitendienst begrijpt nauwelijks wat er in het bedrijf zelf aan de hand is. Zo’n verhaal, waarvan er 
ontelbare varianten bestaan, is dus sterk bedrijfsgericht. 
 
De derde opvatting is louter externgericht en concentreert zich in zijn meest bekende variant op het 
oordeel van klanten over de organisatie en haar product. De klant als scheidsrechter, een soort 
consumentenbond gericht op één organisatie. 
 
======== ================ PP De gangbare opvatting 
 
    De gangbare opvatting:  
 
    Corporate identity eenzijdig geassocieerd met: 
 
het produkt 
 
of met: 
de organisatie 
 
of meestal met:  
de klanten 
 
 
Deze drie opvattingen,  gericht op product, organisatie en klant, vertegenwoordigen overigens WEL de 
drie verschillende perspectieven vanwaaruit identiteit gedefinieerd kan worden. Ieder afzonderlijk echter, 
geven ze een eenzijdige, associatieve kijk op de identiteit; ieder afzonderlijk doen ze ook geen recht aan 
de complexiteit van het begrip en aan de toenemende vervaging tussen de interne en externe grenzen van 
een organisatie.   
 
Bovendien baseren de drie perspectieven zich op achterhaalde filosofische standpunten. Het produkt- en 
organisationele perspectief heeft vaak een essentialistisch karakter, terwijl de klantgerichte benadering 
sterk relativistisch is.  Ik wil u hier verder niet vermoeien met de inadequaatheid van die standpunten 
vanuit een filosofisch perspectief. Wel is de implicatie belangrijk: namelijk dat een bedrijfsstrategie die 
gebaseerd is op slechts ėėn van de genoemde perspectieven het risico loopt te eindigen in een  
doodlopende straat, waarbij de weg terug lang en kostbaar is. Ook soortgelijk bedrijfskundig onderzoek 
naar de identiteit van een organisatie komt in diezelfde straat terecht.  
 
Een voorbeeld van zo’n doodlopende straat is de volgende recente advertentie van een grafisch 
ontwerpbureau.  
 
============================== PP grafisch ontwerpbureau 
 
Corporate identitity wordt hier louter extern gedefinieerd: “Een krachtig beeldmerk, een herkenbare 
huisstijl, de reflexie van emoties in een foto. Een eigentijdse uitstraling met karakter. Een sterke identiteit 
is een voorwaarde voor onderscheidend vermogen. De mogelijkheid om op te vallen en te 
communiceren.” Deze modieuze, open lingo verhult de werkelijke identiteit in plaats van deze te 
presenteren. Naar wat zo’n organisatie voorstelt of wat voor produkten ze maakt of hoe stakeholders 
daarop reageren, kun je alleen vissen.  
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Ik wil hier graag een alternatief voorstel voor een beschrijving van corporate identity formuleren,  dat 
enerzijds recht doet aan recente wetenschappelijke inzichten en anderzijds organisaties beter kan helpen 
hun visie op hun `ware’ identiteit te verscherpen en daar hun voordeel mee te doen; een voordeel dat ook 
in het belang van de klant van zo’n organisatie zal zijn.  
 
We hebben een andere visie op corporate identity nodig dan de gangbare drie, op zichzelf staande 
opvattingen mogelijk maken. Ik stel een systeemgerichte benadering voor. Een dergelijke opvatting houdt 
in dat de identiteit van een organisatie gezien wordt als een mentale constructie, die alle drie genoemde 
perspectieven en hun onderlinge relaties omvat.  Corporate identity in mijn opvatting kan gezien worden 
als een driehoeksverhouding.  Nu zijn niet alle driehoeksverhoudingen even gezond; ik hoop echter deze 
wel. 
 
De nieuwe opvatting: 
 
Corporate identity als een mentale constructie: 
 
====================== PP driehoek 
 
Zo bezien bestaat de identiteit van een organisatie uit: 
statistica betreffende de organisatie en haar produkt(en) 
 (b) het eigen, interne imago van de organisatie zelf 
 (c) het outside, externe imago van individuen en instellingen van buiten         
              de organisatie over die organisatie 
 
De categorie van de statistica betreft de feitelijke informatie over een organisatie en haar produkt; 
gegevens die een louter descriptief karakter dragen. Het betreft hier gegevens niet alleen ten aanzien van 
de gemaakte produkten of verleende diensten, maar het gaat daarbij ook om het aantal werknemers (full 
time versus part time; man versus vrouw; leeftijdsopbouw; salariële structuur), omzet en winst (waar 
behaald en waar juist niet behaald; winstprognose), accountantsverklaringen, etc. Kortom, tot deze 
categorie behoren alle zgn. feiten en cijfers die in publicaties toegankelijk zijn. De categorie van de 
statistica beïnvloedt zowel het interne als het externe imago. 
 
Het interne imago betreft het beeld, zoals dat intern, binnen de organisatie over die organisatie en haar 
produkt zelf geconstrueerd is. Dit beeld vloeit rechtstreeks voort uit de bedrijfscultuur, uit de wijze 
waarop de mentale programmering van de leden van de organisatie in elkaar zit, om de bekende metafoor 
van Geert Hofstede over te nemen. Enerzijds wordt de constructie van het interne imago beïnvloed door 
de statistica en anderzijds door het externe imago. Een bedrijf dat een marktaandeel van 1 procent heeft, 
kan niet straffeloos een organisatiecultuur construeren waarbij men het doet voorkomen alsof men de 
onbetwiste marktleider en trendsetter is. Het externe imago zal zich tegen een dergelijke vorm van hybris 
ook verzetten. Omgekeerd gaat van een effectief en realistisch intern imago een stimulerende werking uit 
juist naar die statistica (bijvoorbeeld via vergroting van productie en afzet) en ook naar het externe imago, 
resulterend bijvoorbeeld in een positieve bijstelling van het beeld, hetgeen op zijn beurt weer kan leiden 
tot een sterkere marktpositie.  
 
U ziet het: langzamerhand wordt hier iets van een systeem zichtbaar! 
 
Maar we zijn er nog niet. Eerst nog een paar woorden over de derde hoek: het externe imago. Dit betreft 
de constructies gemaakt over de organisatie in kwestie door individuen of instellingen van buiten de 
organisatie (klanten, concurrenten, consumentenorganisaties, journalisten, overheid, kredietverstrekkers, 
aandeelhouders, etc.). Nogal wat organisaties beschouwen het externe imago als de belangrijkste hoek 
van de driehoek, belangrijker dan het interne imago en belangrijker dan de statistica. Binnen het door mij 
hier gepresenteerde raamwerk is dat een onevenwichtigheid, die geen recht doet aan het systeemkarakter 
van de corporate identity.  
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Een te sterke of te lange concentratie op het excellente externe imago,   waarbij het interne als secundair 
gezien wordt, kan een boemerang effect sorteren, waarbij het zwakkere interne imago de prijs moet 
betalen voor een opgeblazen extern imago. Een voorbeeld daarvan is het Japanse camerabedrijf Nikon, 
dat in het begin van de jaren 80 in Japan een hoog kwaliteitsimago had. Maar Nikon dreef te lang op die 
externe imago-kurk. Het werd eenvoudigweg rechts en links gepasseerd door bedrijven die belangrijke 
technologische innovaties op de cameramarkt brachten: Olympus (met zijn kleine lichtgewicht single lens 
reflex - SLR), Canon (dat elektronische exposure control introduceerde) en Konica (dat automatic 
loading, winding en focusing op de markt bracht).  Dit is een sprekend voorbeeld van een bekend proces, 
waarbij het concurrentiegevecht zich verplaatst van het beschikken over een excellent extern imago naar 
technologische innovaties, die bedrijfsintern mogelijk gemaakt moeten worden. 
 
Ik wil het belang van een adequaat en sterk externe imago natuurlijk niet wegpoetsen. Het externe imago 
kan bij nagenoeg gelijkwaardige kwaliteit op het niveau van het produkt van beslissende invloed zijn op 
het succes van een organisatie.  Een niet zo lekker zittend extern imago kan verstrekkende gevolgen 
hebben.  Zo heeft het Japanse fotofilm bedrijf Sakura rond 1980 de slag met het soortgelijke bedrijf Fuji 
definitief verloren niet op grond van inferieure productkwaliteit maar op basis van een belangrijk 
onderdeel van het externe imago: naam associaties. Het externe imago van een bedrijf dat  “Sakura” heet, 
is in Japan natuurlijk nauw verbonden met sakura (kersenbloesem), dat associaties oproept met paars, 
vaag en zacht 
 
========================= PP foto sakura 
 
Daarentegen wordt “Fuji” direct geassocieerd met groene bomen, blauwe lucht en de prachtige, 
besneeuwde top van de berg Fuji, Japans beroemdste nationale landschapssymbool.  
 
=========================  PP foto Mount Fuji 
 
Het bedrijf Fuji koos de kleur groen dan ook als zijn huiskleur tegenover het rood van Sakura.  Hoewel 
mensen in objectieve experimenten geen verschil in kwaliteit en kleuren konden waarnemen in foto’s 
afgedrukt op Sakura of Fuji-rolletjes, waren veel mensen geneigd te geloven - als ze wél wisten of het een 
Sakura of een Fuji rolletje betrof - dat de foto’s die met Sakura films genomen waren een 
roodpaarsachtige gloed vertoonden.  Het bedrijf bleek ook niet in staat van dit roodpaarsige imago af te 
komen.  Een extern imago heeft een taai karakter en is uiterst moeilijk te veranderen. Vaak is daarvoor 
een totale verandering van de brand naam en eigenlijk van de gehele identiteit voor nodig. Een kostbare, 
vaak onhaalbare zaak. 
 
Een systeemgerichte opvatting van corporate identity zoals ik hier presenteer, sluit een aantal 
misvattingen ten aanzien van corporate identity direkt uit. 
 
Bijvoorbeld: veel mensen associeren corporate identity met een symbool (de drie diamanten = 
mitsubishi), met een `merk’ (Ralph Lauren), met een melodie (“Nationale Nederlanden’), of met een TV-
commercial, zoals die van Toyota (“Drive your dreams”) of met een korte slogan “It’s the real thing”  
 
============================= PP Coca Cola foto 
 
Dit zijn onjuiste associaties. 
 
Ene andere misvatting betreft reclame. Reclame staat uiteraard niet gelijk aan corporate identity, is er wel 
op een intrigerend complexe manier aan gelieerd. En in tegenstelling tot wat veel, met name Nederlandse 
organisaties denken, ontstaat de meeste effectieve vorm van reclame niet in een vooraanstaand, artistiek 
en duur reclamebureau, maar binnen het bedrijf zelf! De meest effectieve vorm van reclame vloeit voort 
uit eem balans in de corporate identity driehoek. Reclame wordt nog te vaak gezien als een op zichzelf 
staand verschijnsel, dat er toe dient om producten aan `de man’ te brengen. Deze typisch Nederlandse 
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zegswijze is sterk verouderd, en dat niet alleen op grond van de eenzijdige sexe-typering. Het 
desondanks in praktijk brengen ervan staat gelijk aan water naar de zee dragen. 
 
Idealiter liggen externe reclamecampagnes in het verlengde van de interne bedrijfscultuur. De centrale 
externe, op de consument gerichte slogan van Toyota in Japan voor het jaar 2001 luidt:  DRIVE YOUR 
DREAMS. Deze slogan wordt op dit moment tot vervelens toe een paar keer in prime time op miljoenen 
Japanse TV-kijkers losgelaten. Toen ik in augustus een van de zes Toyota fabrieken in Toyota City 
bezocht (de Takaoka locatie), was de kern van deze externe slogan `Drive your dreams’ ook intern, op de 
werkvloer zichtbaar.  Op fotograferen binnen een Japans bedrijf staat op zijn minst excommunicatie.  
Maar het maken van een foto van een onschuldig bord op de rand van het bedrijfsterrein kon geen kwaad, 
dacht ik. Maar Japan kent geen gedoogpolicy: de portier stormde al op me af toen ik nauwelijks mijn 
fototoestel uitgepakt had. Dat het toch nog net lukte, ziet u hier: 
 
========================== PP foto Toyota Takaoka 
 
Op dit moment voeren organisaties met name in de postindustriële landen steeds MEER gevechten om de 
aandacht van consumenten die daar steeds MINDER tijd en concentratie voor hebben.  De moderne 
consument is blasé van alle reclame, is uit op slechts een paar brands, gaat voor een goede prijs en heeft 
geen tijd en/of zin in lange speurtochten naar het juiste product. 
 
In deze strijd om de steeds schaarser wordende aandacht en tijd van de consument, die bovendien met 
veel meer overleg EN met veel meer kennis van zaken spendeert (zeker in Japan op dit moment), wordt 
herkenbaarheid een zaak van levensbelang voor een organisatie. Herkenbaarheid echter heeft zijn prijs.  
Veel ondernemingen in onze hoek van Europa denken in dit opzicht nog tamelijk traditioneel, d.w.z. 
tamelijk causalistisch en simplistisch. Zoveel uitgeven aan reclame, levert zoveel rendement op. En als 
dat rendement niet gehaald wordt, troost men zich met de gedachte van de gestegen herkenbaarheid.   
 
Vaak ook speelt rendement een ondergeschikte rol bij reclamecampagnes in het Westen en gaat het 
allereerst om die naamsbekendheid.  Uiteraard varen de reclamebureaus daar wel, zeer wel bij. In 
Nederland maakten deze bureaus in het afgelopen jaar een zeer forse groei door. De volumegroei van de 
toegevoegde waarde bedroeg in 2000 maar liefst 21% (Bron: CBS, Nationale rekeningen 2000, p. 83). 
 
Een juist inzicht in het concept van de corporatie identity en de werking ervan, kan een organisatie 
fortuinen besparen aan nutteloze reclamekosten. Reclamecampagnes werken contraproductief bij een 
corporate identity driehoek die niet in balans is. De CEO van Procter & Gamble, Niall Fitzgerald,  stelde 
onlangs: “Wij spenderen zo’n honderd miljard gulden om onze producten te maken, en nog eens hetzelfde 
bedrag om ze te verkopen. (…) Dat is waanzinnig. Kon je helemaal opnieuw beginnen, dan zou je dat 
systeem geheel anders opzetten. Van ons reclame en promotiebudget is niet de helft weggegooid geld, 
zoals een van mijn voorgangers ooit beweerde, maar waarschijnlijk 90%.” 
 
Samenvattend: 
 
De gangbare opvatting over corporate identity  stelt corporate identity gelijk aan OF de  statistica t.a.v. 
product en organisatie, OF aan het interne OF aan het externe imago van die organisatie. Daarentegen zie 
ik identiteit als een mentale constructie, gebaseerd op het geheel aan interacties tussen statistica, zelfbeeld 
en Fremdbild, zoals dat zo mooi in de Duitse taal heet.  In mijn visie wordt de identiteit dus in even sterke 
mate intern als extern bepaald met de statistica in principe als een soort waarborg voor een zekere balans 
tussen het eigen beeld en de perceptie ervan. 
 
Imago’s, noch het interne noch het externe, zullen nooit geheel arbitrair geconstrueerd kunnen worden, 
wil men geloofwaardig blijven. Je kunt niet zo maar wat roepen. Mensen die ooit met Japan Airlines 
gevlogen hebben, zullen nooit zonder gevaar voor hun eigen geloofwaardigheid kunnen zeggen dat het 
een kleine, provinciale, achtergebleven en gevaarlijke luchtvaartmaatschappij is.  Dergelijke 
beeldvorming wordt direct geblokkeerd door de JAL-statistica en de bedrijfscultuur van de JAL.  Aan de 



 8
andere kant kan het interne JAL-imago zelf ook niet gebaseerd worden op de constructie dat JAL de 
absolute marktleider is en die markt haar wil kan opleggen.  Dat spreken de statistica ook tegen. 
 
De verhouding tussen statistica, in- en extern imago is er dus een van voortdurende checks and balances. 
De bedrijfsstrategie moet erop gericht zijn te streven naar een juist evenwicht tussen deze drie elementen. 
Onevenwichtigheid pakt vroeg of laat nadelig uit; tegenwoordig is dit meestal vroeger dan later. 
 
Wanneer corporate identity beschouwd wordt als een constructie, dan betekent dit dat het een mentale 
conceptie is, die kan variëren al naar gelang de constructor (binnen en buiten de organisatie), de tijd en de 
plaats van die constructies. Dit impliceert dus dat het zuiver theoretisch gedacht onmogelijk is te spreken 
over ‘de’  identiteit van een organisatie. In principe zijn er namelijk evenveel corporate identities als er 
mensen zijn die die identiteit construeren en als er tijden en plaatsen zijn waarop die constructies 
plaatsvinden.  Dit gegeven hoeft ons echter niet van de noodzakelijke taak te weerhouden om die vele 
bestaande identiteiten van een organisatie te systematiseren.  Bovendien worden we doorgaans 
geconfronteerd met slechts één dominante constructie, zowel aan de interne als aan de externe kant.  
 
 
 
 
3. CORPORATE IDENTITY: SUCCESFACTOR BIJ DE POSITIONERING VAN ORGANISATIES 
 
 
 
 
Globalisering heeft vanzelfsprekend een duidelijk effect op de productontwikkeling van profit- en non-
profitorganisaties. De meeste organisaties, zeker die in de postindustriële landen, hebben toegang tot 
dezelfde geavanceerde technologie en staan onder druk van dezelfde gesofisticeerde eisen die aan hun 
producten door overheden en consumenten gesteld worden. Die globalisering impliceert ook dat 
organisaties in toenemende mate bezig zijn, alleen, of in samenwerking met andere, met research en 
development van hetzelfde product (bijv. de hybrid car, e-commerce, het maglevsysteem voor treinen, 
etc.). Vaak wordt daarbij het wiel op verschillende plaatsen nagenoeg gelijktijdig uitgevonden. Dit leidt er 
tenslotte toe dat concurrerende bedrijven in toenemende mate producten op de markt brengen die de 
schijn hebben in design, prijs en kwaliteit sterk op elkaar te lijken. 
 
‘Outsourcing’ versnelt deze ontwikkeling in nog sterkere mate. Om als voorbeeld de auto-industrie te 
nemen. Daarbij zag het aloude productieparadigma er eenvoudig maar miraculeus uit. Via de achterdeur 
van de autofabriek werden ijzerplaten binnen gebracht, waarna een tijd later via de voordeur complete 
auto’s de fabriek uit kwamen rijden. Het voorlaatste productieparadigma bestond uit het extern betrekken 
van componenten en systemen van gespecialiseerde bedrijven en bedrijfjes en die dan in de autofabriek in 
elkaar zetten bij voorkeur in landen waar arbeid goedkoop is.  Het nieuwste productieparadigma in de 
autobranche heet `design in difference’: maak zoveel mogelijk variaties rondom een paar basismodulen, 
ook voor verschillende merken. Het resultaat daarvan zijn auto’s waarbij het grootste verschil alleen de 
merknaam is.  
 
========================== PP  (Seat, Ford, VW) 
 
Als voorbeeld ziet u hier drie zgn. MPV’s, die alleen in merknaam van elkaar verschillen, enkele kleine 
verschillen daargelaten. Het betreft de Seat Alhambra, de Ford Galaxy en de VW Sharan). 
 
De meest recente ontwikkeling op dit gebied van “design in difference” in Japan is dat Mazda potentiele 
kopers van zijn populaire Roadstar model de gelegenheid biedt hun eigen, volstrekt unieke model te 
assembleren uit een range van welgeteld 4.160 combinaties van kleuren, motoren, banden, technologische 
snufjes en wat al dies meer zij.  Dit is mogelijk sinds februari van dit jaar. 
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Uiteraard zitten de produktieparadigma’s veel gecompliceerder in elkaar dan ik hier tot uitdrukking kan 
laten komen. In ieder geval lijkt een interessante onderzoekshypothese opgesteld te kunnen worden: Hoe 
meer outsourcing, hoe groter de gelijkvormigheid en hoe belangrijker corporate identity wordt als 
identificatie en als verkoopfactor. 
 
De brandende vraag (in Denglish – DutchEnglish vaak vertaald met ‘branding’ question, maar die 
vertaling is alleen in dit geval juist) die veel organisaties zich nu stellen is: waarin kan onze organisatie 
zich nog onderscheiden nu het product dat wij verkopen steeds meer gelijk lijkt te worden aan dat van 
onze concurrenten, soms tot in het kleinste detail.  Een aantal organisaties heeft daarbij de eigen naam 
ontdekt als  een belangrijk en in sommige gevallen als HET belangrijksyte concurrentiewapen. 
 
Het streven van bepaalde organisaties is er dan ook op gericht om corporate identity en naam te laten 
samensmelten en om product en naam te laten samen vallen, zodat consumenten gaan spreken over een 
‘Apple’, een ‘Miele’, een ‘Cola’, een `Starbucks’, een `Sony’, etc. Dit is branding van producten hetgeen 
zich in hoog tempo voltrekt op grond van twee actuele, elkaar versterkende trends. Enerzijds breekt het 
besef bij organisaties door dat hun naam hun grootste concurrentiewapen KAN zijn en dat bij succes 
grote winstmarges hun deel zullen zijn. Anderzijds zijn heel veel consumenten - rijk en arm, in noord en 
zuid - bevangen van een ziekte, die ik branditis zou willen noemen: het product moet van een bekend 
merk zijn, en dan nog zo prestigieus mogelijk, daarbij speelt de prijs vaak - merkwaardig genoeg - een 
ondergeschikte rol.   Zelfs ons eigen Groningen is bevangen door branditis. De ontwikkelde medicatie in 
het AZG is even simpel als effectief: een sterk advies om de desbetreffende produkten te kopen. 
Herhalingsrecepten gratis verkrijgbaar. 
 
Het interessante hierbij is dat branditis globale conventies doet ontstaan die sterker blijken dan lokale. 
Minder academisch en met een voorbeeld uitgedrukt: een van de meest prestigieuze automerken in West-
Europa is BMW, dat geldt nota bene ook voor Japan, ondanks zijn sterke nationale cultuur, waarin de vier 
nationale autofabrieken als de trots des vaderlands en als rotsen in de brEnding gelden.  
 
Branding is een succesvolle Amerikaanse vorm van corporate identity strategie. Na een 10 jaar lange 
recessie in de 80ger jaren, begonnen rond 1990 organisaties door te breken met een nieuwe opvatting over 
corporate identity.  Ik heb het hier over de Nikes, de Microsofts en later ook de Tommy Hillfigers, de 
Intels en de Starbucks.  Zij stelden dat het maken van producten slechts een incidenteel onderdeel van hun 
operaties is. Zij lieten en laten “hun” producten door andere organisaties maken, vaak voor een 
habbekrats “overseas” zoals dat heet. Wat is dan de taakstelling van dit soort organisaties? Ze produceren 
geen producten, maar een corporate identity, een specifiek intern en extern imago, geschraagd door 
positieve of positief gemaakte statistisca, ze construeren een smetteloos inter en extern imago. En het 
dient gezegd: ze zijn niet alleen goed in constructies via inventieve reclamecampagnes, maar ze zijn ook 
goed in het afzetten van hun producten en (mischien ook) het afzetten van consumenten 
 
Een voorbeeld. In Japan zijn tienduizenden coffeeshops (niet in de Nederlandse betekenis). Het is in 10 
jaar tijd een miljardenzaak geworden; veel spelers zijn als chain coffeeshops op de markt 
vertegenwoordigd. Een van de bekendste is Doutor.  
 
====================== PP Doutor coffee shop 
 
U ziet dat kleine Japanners van grote koppen koffie houden.  
 
Door de deregulering is het ook in deze sector voor buitenlandse ondernemingen mogelijk geworden in 
Japan zaken te doen. Sinds kort opereert de Amerikaanse coffeeshop keten Starbucks tamelijk aggressief 
in Japan. Het is interessant de verschillen te zien. Doutor verkoopt koffie, terwijl Starbucks `Starbucks’ 
verkoopt: het is een ‘levenswijze’ in de vorm van goede koffie. Dat is althans de bedrijfsstrategie, een 
formule die ook in Japan sterk aanslaat. Japanners zijn graag bereid voor een stukje American way of life 
een hogere prijs te betalen. In Harajuku, een trendy wijk in Tokio, kun je op de muur van Starbucks deze 
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quasi-graffiti lezen, uiteraard door de partners –zoals het personeel aangeduid wordt – pasklaar op de 
muur gespijkerd als de tastbare vorm van Starbucks’ branding. 
 
======================== PP tekst Starbucks 
 
Starbucks dus als de ultieme vorm van cultuur. Dankzij deze koffieketen beschikken we nu eindelijk over 
een grijpbare definitie van een complex begrip. 
 
Overigens, het resultaat in Japan is wel dat de omzet van Doutor stabiliseert, terwijl die van Starbucks 
explosief stijgt. 
 
Wil een brand succesvol zijn, dan dient er natuurlijk meer te zijn dan alleen maar de uiterlijke 
manifestatie van een organisatie: de naam, het logo, de visuele presentatie, het mission statement, etc. Je 
krijgt mensen niet zover dat ze je koffie gaan drinken op grond van je mission statement en zeker niet het 
mission statement van Starbucks: 
 
========================= PP mission statement Starbucks 
 
Naast dit typische branding statement dient het produkt hoge kwaliteit te hebben en het zelfbeeld van de 
organisatie dient hoogwaardig te zijn. Een brand kenmerkt zich door een gecompliceerde en fijn 
afgestemde mixture van rationele en emotionele argumenten. Kortom we zijn terug bij het uitgangspunt 
van mijn definitie van corporate identity: de driehoek. Voorlopig lijkt branding daarvoor van groot belang 
te zijn: branding kan productnivellering tegen gaan en kan een magneetwerking op consumenten hebben. 
Maar of de grote specialist op brandinggebied, Olins, gelijk heeft met zijn adagium `Branding makes the 
difference between success and failure’, lijkt te veel eer. Branding op zich vertegenwoordigt slechts een 
van de drie elementen van corporate identity. Mijn opvatting t.a.v. succes is veel breder dan die van 
Olins. Een belangrijke voorwaarde voor succes is een sterke corporate identity met een goed 
gepositioneerde branding van producten. Branding alleen is te kwetsbaar en werkt zonder een goede 
corporate identity contraproduktief. 
 
 
 
4. ONDERZOEK NAAR CORPORATE IDENTITY 
 
 
 
 
De praktijk bewijst dat de kans op succesvol onderzoek aanzienlijk vergroot wordt door het verantwoord 
kiezen van een aantal realistische uitgangspunten, die als vertrekpunten voor dat onderzoek kunnen 
dienen. Ik hanteer de volgende vier uitgangspunten bij mijn onderzoek. 
 
Allereerst is er het systeemtheoretische uitgangspunt, de driehoeksbenadering zoals ik die hier vanmiddag 
voor u omschreven heb.  
 
In de tweede plaats ga ik van een sterke band uit tussen fundamenteel en toegepast onderzoek ten aan zien 
van corporate identity. Resultaten van onderzoek dienen zodanig te zijn dat ze (mede) ten goede komen 
ter oplossing van problemen binnen organisaties op het terrein van de leerstoel.  
 
Ten derde: mijn onderzoek vertrekt vanuit de opvatting dat waarheid een relatief begrip is, niet alleen 
gebaseerd op correspondentie maar ook (en wellicht met name) op consensus. Dit impliceert dat het 
construeren van een nieuwe corporate identity of het verstevigen van een bestaande, niet het opleggen van 
een nieuw waardensysteem in een bestaande situatie betreft, maar veeleer de ontwikkeling inhoudt van 
geloofwaardige scripts voor de gehele organisatie. De eerst genoemde methode, die van het top-down 
opleggen van een bepaalde vorm van corporate identity, wordt overigens vaker gehanteerd dan men voor 
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mogelijk houdt, ook bij Nederlandse organisaties. De kans om een bestaande corporate identity 
succesvol te veranderen, zowel in- als extern, neemt aanzienlijk toe, als die verandering ondernomen 
wordt vanuit het besef dat die verandering een mentale revolutie impliceert. 
 
Mijn vierde uitgangspunt betreft het principe van het cultureel relativisme. Wat waar is in het westen, is 
niet noodzakelijkerwijs ook waar in het oosten, noorden of zuiden, en uiteraard vice versa. Met 
betrekking tot corporate identity wil dat bijvoorbeeld zeggen dat de Japanse benadering van dit begrip 
radicaal verschilt van die van de meeste westerse culturen.  In Japan wordt `van nature’ veel aandacht en 
zorg besteed aan corporate identity. Versterking of verandering daarvan geldt daar bij voorbaat als een 
kwestie met hoge prioriteit, grote vastberadenheid en lange adem. Dit in tegenstelling tot de lage 
prioriteit, het korte termijn werk, en het ad hoc karakter waarmee corporate identity door veel westerse 
(beter: West-Europese) bedrijven benaderd wordt. Op grond van de geheel andere culturele context van 
Japan liggen daar individuele doelstellingen van werknemers ook veel meer in het verlengde van de 
organisationele doelstellingen van bedrijven.  
 
Deze vier uitgangspunten leveren een goede uitvalsbasis voor talloze onderzoeksprojecten op die zowel 
academisch als bedrijfsmatig een grote mate van relevantie bezitten. Ik moet me hier beperken tot twee 
voorbeelden. 
 
Een eerste interessant en relevant onderzoeksobject is het beschrijven van het verschil tussen het interne 
en externe imago van een organisatie. Het verschil tussen intentie en receptie van die intentie derhalve. U 
vindt hier nog even de driehoek: 
 
========================= PP identiteitsdriehoek 
 
Dit verschil – tussen intern en extern imago – dient een belangrijke bouwsteen voor de bedrijfsstrategie te 
vormen. 
 
Belangrijke onderzoeksvragen op dit gebied gaan natuurlijk in op de relaties, de wisselwerking,  tussen 
beide imago’s. Bijvoorbeeld: in hoeverre is dit verschil dat bij elke organisatie bestaat, op zijn minst voor 
een deel toe te schrijven aan de verschillend geaarde teksttypen die het interne imago van het externe 
onderscheiden. Het interne imago is overwegend opgebouwd op  talige elementen, terwijl het externe 
imago bij veel organisaties overwegend geconstrueerd wordt op basis van beeldcultuur.  Een andere vraag 
betreft het effect van een qualitatieve discrepantie tussen beide imago’s op het succes van de organisatie 
in zijn geheel, op de bedrijfsvoering en op het bedrijfsresultaat. Succes en bedrijfsresultaat zijn niet 
noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar. Ik doel hier op de interactie tussen een sterk intern imago en een 
zwak extern imago of omgekeerd. 
 
Het tweede voorbeeld van een relevant onderzoeksproject betreft de vraag naar de kwetsbaarheid van 
imago’s en van branding. Vroeger toen de wereld nog in balans was – ik ga nu ver terug in de tijd – kon 
een bedrijf lang drijven op sterke imago’s. Op dit moment lijken imago’s kwetsbaarder dan ooit, en dat 
geldt uiteraard niet alleen de luchtvaartindustrie, waarmee ik die kwetsbaarheid wil aanduiden. 
 
U kent ongetwijfeld allen de witte zwaan op een blauwe ondergrond en achtergrond als symbool, als 
Wahrzeichen, van de KLM.  
 
============================= PP Zwaan KLM 
 
Het is een uiterst succesvolle vorm van branding  - of moet ik hier toevoegen: geweest? Andere kleine 
internet luchtvaartmaatschappijtjes hebben een felle strijd aangebonden tegen gevestigde brands zoals 
KLM. Ik geef u een voorbeeld van een reclame die nu op de Nederlandse tv te zien is: 
 
=============================== PP Easy Jet 
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Deze harde vorm van relame maakt uiterst effectief gebruikt van het ambiguiteitsprocede EN van de 
vele miljoenen die KLM jaarlijks in zijn brandingcampagne steekt. 
 
Uiteraard fungeert de KLM – Easy Jet reclameclash als een casus, als een voorbeeld van talloze pogingen 
in veel landen om gevestigde brands te bestrijden vaak met de wapens van hun eigen branding. In Japan 
gaat de no-logo-kledingketen UNIQLO op exact dezelfde, uiterst succesvolle wijze te keer tegen de 
gevestigde brands, de befaamde peperdure kledingmerken, inclusief de nog duurdere buitenlandse 
kledingmerken). 
 
=========================== PP UNIQLO 
 
U begrijpt dat Uniqlo Japenglish is voor Unique en Low. 
 
Een hooiberg van onderzoeksvragen rijst hier op. Ik kan er hier slechts een paar spelden uithalen: in 
hoeverre is - wat ik zou willen noemen - het Easyjettisme een werkelijk gevaar voor gevestigde namen? 
Wijst dit verschijnsel op het feit dat de hoogtijdagen van de branding geteld zijn, zoals mijn Franse 
collega Jean-Noel Kapferer onlangs stelde? Toont het Easyjettisme niet aan dat ongebreidelde branding, 
dat wil dus zeggen een overmatige interesse in het externe imago kwetsbaar maakt? In hoeverre bevordert 
ecommerce het Easyjettisme? Wie profiteert eigenlijk van het Easyjettisme? Is Easyjettisme een vorm van 
anti-globalisering of juist een nieuwe vorm van globalisering? Tenslotte, hoe easy is Easyjettisme? 
Intrigerende vragen, waarmee ik mee aan de slag ga. 
 
 
5. OM TE EINDIGEN: CONCLUSIES 
 
 
 
Mijn interesse in en fascinatie voor corporate identity zijn gebaseerd op twee argumenten. 
 
Allereerst, als je door de lens van de corporate identity naar een organisatie kijkt, zoals ik vanmiddag 
gedaan heb, zie je volstrekt andere dingen dan wanneer je die lens verruilt voor produktspecifieke, 
technologische of economische lenzen.  Daarmee beweer ik natuurlijk geenszins dat deze drie typen 
lenzen onbelangrijker dan of meer secundair aan corporate identity zijn. Nee, het gaat louter om het 
analyseren van verschillend geaarde fenomenen. 
 
De tweede reden voor mijn interesse wordt gevormd door het grote en toenemende belang van corporate 
identity.  Dit belang kan natuurlijk niet louter anekdotisch aangeduid worden, zoals ik hier vanmiddag 
alleen maar kon doen. Dat kan alleen via grondig onderzoek.  
 
Mijn collegae John Kotter en James Heskett hebben een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Zij wilden weten 
of er een relatie bestaat tussen de bedrijfscultuur van een organisatie en de economische performance 
ervan over een lange termijn.  Hun onderzoek naar een paar honderd vnl. Amerikaanse bedrijven leidde 
tot de volgende drie conclusies: 
 
============================= PP Kotter en Hesket 
 
1. Corporate identity kan inderdaad een significante invloed hebben op       de economische prestaties van 
een bedrijf op lange termijn. 
2. Corporate identity zal waarschijnlijk een nog belangrijker factor worden bij het bepalen van het succes 
of bij het falen van organisaties in dit huidige decennium. 
3. Hoewel het niet eenvoudig is een bestaande corporate identity te veranderen, kan zij echter toch 
zodanig bijgesteld worden, dat ze de performance van de organisatie wezenlijk vergroot. (Er is dus nog 
hoop voor de Nederlandse Spoorwegen.) 
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Tenslotte, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben dat de belangrijkste speerpunt van de cultuur van een 
organisatie haar corporate identity is. Het is mijn stellige verwachting dat het belang daarvan in de nabije 
toekomst alleen nog maar zal toenemen. Immers, zoals ik aangestipt heb, zal de produkt- en 
dienstuniformering zich in steeds sneller tempo gaan voltrekken.  Het laatst overgebleven distinctieve 
kenmerk van nagenoeg identiek lijkende producten en diensten zal de corporate identity blijken te zijn. 
Corporate identity wordt hiermee een succesfactor van belang, maar wel een factor waarvan de kracht 
nog onderschat wordt. Alle reden dus om hier alert op te zijn, zowel binnen de academie als binnen de 
organisatie en bij voorkeur via een goede samenwerking tussen beide. 
 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


