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Meer impact maken

• Business as unusual

• Betekenis van purpose

• Route naar meer impact

• Wrap-up



De purpose van bedrijven verandert



“Marketing is the activity, set of institutions, and
processes for creating, communicating, 
delivering, and exchanging offerings that have 
value for customers, clients, partners, and
society at large.”
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bedrijven moeten positieve bijdrage
leveren aan maatschappij

bedrijven leveren een positieve
bijdrage aan maatschappij

Consument verwacht actie van bedrijven



MVO biedt onderscheidend vermogen



purpose

mvo marketing



Meer impact maken

• Business as unusual

• Betekenis van purpose

• Route naar meer impact

• Wrap-up





Verschillende interpretaties

bijdragen aan een purpose

Impact

een purpose hebben

Intentie



Maatschappelijk doel als purpose
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Maatschappelijk doel als purpose



Maatschappelijk doel als purpose



Maatschappelijk doel als purpose



Klantbehoefte als purpose



Klantbehoefte als purpose



“We want to create an IKEA business model that is sustainable. 
The IKEA vision, to create a better everyday life for the many 
people, is our inspiration.”



Meer impact maken

• Business as unusual

• Betekenis van purpose

• Route naar meer impact 

• Wrap-up



Route naar meer impact

1. Relevante thema’s, 
performance en 
ambitie

2. Gewenste 
merkfocus en 
samenhang

3. optioneel: 
integratie in 
merkpositionering

4. Betekenismix 
strategie Realisatie



1. Relevante thema’s – materialiteitsmatrix

impact van thema op bedrijf

belang voor 
stakeholders



Materialiteitsmatrix

1. Milieu
2. Voedselverspilling
3. Verpakkingen
4. Duurzaam ontwerp
5. Grondstoffen en materialen
6. Arbeidsomstandigheden bij producenten
7. Afval en recycling
8. Goed werkgeverschap
9. Ketentransparantie
10. Maatschappelijke betrokkenheid
11. Gezonde producten
12. Klanten betrekken bij het 

duurzaamheidsbeleid
13. Lokale initiatieven steunen
14. Dierenwelzijn

impact op bedrijf

belang voor 
stakeholders



Materialiteitsmatrix

impact op bedrijf

belang voor 
stakeholders

2018



2. Gewenste merkfocus en samenhang 

Merk beschermen

Merk versterken
Excellence

Normen & 
standaards

Wetgeving

Thema’s



Maatschappelijke betekenis 



3. Maatschappelijke betekenis in de merkpositionering

Kern (why)

Strategische pijler (how)

Eigenschap



Kern (why)

Strategische pijler (how)

Eigenschap

3. Maatschappelijke betekenis in de merkpositionering
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4. Betekenismix strategie

• Duurzame ketens
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• Duurzame ketens

• Innovatie

Betekenismix strategie



Betekenismix strategie

• Duurzame ketens

• Innovatie

• Empowerment 
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Betekenismix strategie

• Duurzame ketens

• Innovatie

• Empowerment 

• Community 
involvement

https://causemarketing.com/commercial-gallery/toms-one-one-campaign-one-another/


Betekenismix strategie

• Duurzame ketens

• Innovatie

• Empowerment 

• Community 
involvement

• Merkactivisme



1. Relevante thema’s, 
performance en 
ambitie

2. Gewenste 
merkfocus en 
samenhang

3. optioneel: 
integratie in 
merkpositionering

4. Betekenismix 
strategie 
(verankering)

Realisatie

Route naar meer impact

• Duurzame ketens
• Innovatie
• Empowerment
• Community involvement
• Merkactivisme

Strategische pijler (how)

Kern (why)

Eigenschap

Excellence

Normen & 
standaards

Wetgeving

Thema’s



Meer impact maken

• Business as unusual

• Betekenis van purpose

• Route naar meer impact

• Wrap-up



Purpose is geen middel, 
maar een doel



Marketing x mvo = impact3



be the

Bart Brüggenwirth
tel. 06 – 14 92 61 53
bart@b-open.nl
www.b-open.nl

building better brands
for a better world

change!

Het copyright op de dia’s in deze presentatie berust bij b-open.
Voor gebruik van de dia’s of inhoud daarvan (modellen, checklists) 
dient vooraf toestemming gevraagd te worden. 


