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Je bent zo goed als je laatste succes.
En resultaten uit het verleden bieden geen 
garantie voor de toekomst. Open deuren, maar 
wel waar! Daarom zijn we bij Merkle altijd op
zoek naar de juiste balans tussen wat 
belangrijk is voor een klant en voor een 
organisatie. 

De balans tussen customer experience 
én business value; een ‘customer value’ 
gedreven werkwijze die we ondersteunen 
met een combinatie van technologie, data 
en creativiteit. 

We weten dat persoonlijke relevantie, 
bijvoorbeeld in een campagne, service- 
ontwerp of een implementatieaanpak, leidt tot 
betere resultaten. Helemaal als er rekening 
gehouden wordt met zaken als persoonlijke 
motivatie, kennis en context. Ook weten 
we dat samen ontwerpen met de eindklant 
en met experts uit verschillende disciplines 
leidt tot beter werkende en geadopteerde 
oplossingen. Voor een echt klantgerichte 

De juiste mindset

manier van werken moet een organisatie haar 
consumenten ook kennen en bij voorkeur 
betrekken. Daarnaast moet de organisatie 
beslissers en uitvoerende teams hebben 
die wendbaar (agile) zijn, met mandaat en lef 
om te schuiven met budgetten, planningen, 
menskracht en persoonlijke belangen als dat 
nodig is. En de organisatie moet toegang 
hebben tot technologie, data en expertise 
die deze werkwijze en wendbaarheid 
ondersteunen. Daarvoor is transformatie 
nodig. In de praktijk blijkt dat er in ieder bedrijf 
wel roergangers zijn die willen transformeren, 
dat de klant op zijn minst op papier centraal 
wordt gezet en dat afdelingen agile beginnen 
te werken. 

De Merkle Mindset is een simpele, eenduidige 
en vooral overzichtelijke aanpak voor een 
pragmatische uitwerking van transformatie-
ideeën en doelstellingen. In 5 stappen komen 
we tot klantgerichte oplossingen, ongeacht het 
type project.
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De Merkle Mindset is een gedeelde visie 
en taal, een gestructureerde aanpak en 
een set praktische middelen die wij bij 
Merkle gebruiken in samenwerking met 
onze opdrachtgevers. De aanpak bestaat 
uit 5 stappen: altijd een vaste begin-
stap (Align), twee stappen om de huidige 
situatie, betrokken mensen en belangrijkste 
uitdagingen snel te doorgronden (Research en 
Define) en twee stappen (Ideate en Validate) 
om tot de juiste oplossingen te komen 
die worden gesteund door de betrokken 
stakeholders. 

De waarde van het 5-stappenplan zit enerzijds 
in de eenvoud, maar ook omdat het vertrekt 
vanuit de visie dat langdurige waarde alleen 
ontstaat wanneer er continu vanuit zowel de 
klant als het business perspectief gekeken 
wordt naar een probleem of uitdaging. 
De klantervaring, ofwel frontstage, en de 
businessprocessen, ofwel backstage, kunnen 
niet zonder elkaar bestaan en moeten altijd 
op elkaar aansluiten. 

De Merkle Mindset

Lees hier meer over in het hoofdstuk 
‘Verdieping’. Voor iedere fase van het 
5-stappen plan zijn inzichten, formats, 
werkwijzen en hulpmiddelen, etc. beschikbaar. 
Pragmatische ‘best practices’ zijn 
verzameld uit oa;

Design Thinking
Service Design and Blueprinting
Lean Startup
Systems Thinking
Six Sigma
Business Modeling
Customer journey and experience Thinking
Google Design Sprint
McKinsey Way-of-Working

customer journey optimalisatie
service- en procesinrichting of verbetering
campagne realisatie of optimalisatie
toolselectie of -implementatie
dashboard creatie

De Merkle Mindset schrijft niet een werkwijze 
of tooling voor en heet om die reden ‘mindset’. 
Het is een 5-staps-denkwijze die toepasbaar is 
op zowel kleine als grote vraagstukken waarbij 
de 5 stappen overeind blijven, maar waar de 
diepgang of het gebruik van hulpmiddelen 
zal verschillen.  Enkele voorbeelden van 
veelvoorkomende vraagstukken die wij 
oplossen met de Merkle Mindset zijn:
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Wat zijn de succesfactoren?

Is pragmatisch en concreet en iedere stap 
heeft waarde.

Laat je de consument kennen en begrijpen 
om tot een passende oplossing te komen.

Combineert divergent en convergent 
denken: we starten breed en maken 
daarna keuzes.

Verbindt het perspectief van de eindklant 
of gebruiker (frontstage) aan het business 
perspectief (backstage).

Biedt ruimte voor maatwerk en ‘the extra 
mile’, juist door standaardisatie.

Met relevante stakeholders in het 
ontwerp- en leverproces.

Met de eindklant. Eindklanten worden 
bij voorkeur in alle fases geanalyseerd, 
gehoord of betrokken.

In multidisciplinaire teams: verschillende 
expertises spelen een rol in elke stap.

Voor zowel de customer als de business 
(operatie en management).

Door validatie en iteratie in iedere 
afzonderlijke stap.

Gevisualiseerd of uitgewerkt in een 
prototype dat zichtbaar en deelbaar is.

Doordat risicovolle (business case) 
aannames en ideeën getoetst zijn
bij de eindklant en de stakeholders.

Met na de laatste fase een uitvoerbaar 
ontwerp voor succesvolle delivery.

De allround aanpak: De samenwerking & co-creatie: Een tastbaar & waardevol resultaat:

Inhoudsopgave6
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Wat levert het op?

Voor onze opdrachtgevers resulteert 
deze aanpak in sneller, beter werkende 
oplossingen die:

Daarnaast zorgt deze aanpak 
binnen teams voor:

Voldoen aan de behoeftes en 
verwachtingen van consumenten of 
eindgebruikers.

Geadopteerd worden door stakeholders 
binnen de organisatie, omdat 
zij mee hebben gewerkt aan de 
prioriteitsstellingen en het ontwerp 
van de oplossing.

Bijdragen aan de operationele, 
strategische en financiële 
organisatiedoelen.

Efficiëntie en structuur door de eenduidige 
aanpak in combinatie met beschikbare, 
ondersteunende instrumenten en goede 
voorbeelden.

Breder draagvlak voor en zichtbaarheid 
van de werkzaamheden door visualisatie 
van inzichten en ideeën.

Inspiratie en groei voor deelnemers door 
samen te werken met andere disciplines 
en uitdagingen vanuit verschillende 
invalshoeken te benaderen.
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Onze aanpak bestaat uit 5 stappen. De duur 
en omvang van elke stap verschilt per soort 
vraagstuk. Voor elke stap zijn verschillende 
methodes en tools beschikbaar. Afhankelijk 
van de soort vraag zijn deze naar eigen inzicht 
te gebruiken. Het is van belang dat iedere stap 
wordt afgerond met tastbare en waardevolle 
deliverables. Tussentijds kan er op deze 
manier gevalideerd worden en is er controle of 
we nog op het juiste pad zitten. 

Ieder vraagstuk begint met Align als eerste 
stap om de ‘5xWH’ met betrokkenen af 
te stemmen: Wat gaan we aanpakken of 
oplossen, Waarom (met welk doel), Wanneer, 
Waar, met Wie en Hoe. In deze eerste stap 
worden alle voorbereidingen getroffen om van 
start te kunnen gaan.

De 5 stappen

Stap 2 en 3 (Research en Define) zijn samen 
gericht op het in kaart brengen van de 
huidige situatie en het ontdekken van het 
kernprobleem en/of uitdagingen. We zorgen 
dat we het juiste probleem identificeren en 
begrijpen, zodat we dit op de juiste manier 
kunnen oplossen. Stap 4 en 5 (Ideate en 
Validate) zorgen samen voor het vinden en 
valideren van de juiste oplossing. 

Pas na het doorlopen van de 5 stappen volgt 
de fase waarin de oplossing gebouwd en in 
gebruik genomen wordt (Delivery). De kans op 

succes in die Delivery fase wordt aanzienlijk 
groter als de 5 stappen voorafgaand aan deze 
fase doorlopen worden.

Iedere stap wordt in dit document op dezelfde 
manier kort uitgewerkt:

Align Research Define Ideate Validate Delivery

Beschrijving en doel
Deliverables
Mogelijke methodes & tools
Casevoorbeeld

Ga direct naar een specifieke stap →

Inhoudsopgave10



Op basis van een fictieve voorbeeldcase van 
Restaurant Good Food worden de stappen en 
begrippen verder toegelicht.

De context:
Good Food is een Mediterraans restaurant in 
Rotterdam. Het restaurant bestaat 9 jaar en 
serveert ‘s avonds 10 voor-, 18 hoofd- en 7 
nagerechten.

Voor het diner kunnen er 60 gasten tegelijk 
aanschuiven, maar de bezettingsgraad is de 
laatste 3 jaar gedaald van 85% naar 65%. 
Vooral op maandag, dinsdag en woensdag is 
het rustig. Dan komen er alleen een paar vaste 
klanten, meestal 65-plus. Ruim 90% van de 
gasten komt slechts eenmalig bij Good Food.

Voorbeeld Restaurant 
Good Food

In totaal werken er 20 mensen: 7 obers 
en gastvrouwen in het restaurant, 9 man 
keukenpersoneel en 4 kantoormedewerkers. 
Op een vrijdagavond zijn er 8 medewerkers 
nodig om een avond te runnen: 4 backstage 
in de keuken en 4 frontstage in het restaurant. 
Het wordt steeds moeilijker om goed 
personeel te vinden en te behouden en de 
personeelskosten zijn met 10% gestegen in 
3 jaar tijd. Doordat de kosten alsmaar stijgen 
en de omzet daalt, raakt Good Food in zwaar 
weer. Er wordt nog net geen verlies gedraaid 
maar er moet iets gebeuren. 
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DE MERKLE MINDSET
STAP 1: ALIGN
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Ieder vraagstuk start met een Align stap. Hierin 
vindt afstemming plaats tussen betrokkenen 
van onze opdrachtgever en het Merkle team 
dat aan de slag gaat met het vraagstuk. We 
verhelderen de context, de vraag en relevante 
praktische zaken. In deze stap worden alle 
voorbereidingen getroffen om van start te 
kunnen gaan. Afhankelijk van de soort vraag 
volstaat een enkel gesprek of zijn meerdere 
sessies nodig. 

Wat willen we afstemmen?

Methodes en tijdTools

Het Waarom: context, droom, doelen en 
uitdagingen
De Kernvraag (probleemstelling) en 
onderzoeksvragen
Praktische zaken en scope: wie, wat, waar, 
wanneer, hoe (niet) (de 5WH)
Overige zaken: wat is belangrijk om 
rekening mee te houden

Afgestemde debrief met 
bovengenoemde onderdelen
Haalbaar Plan van Aanpak inclusief 
Research Vragen voor stap 2: Research
Het juiste team en benodigdheden voor 
het vervolg

To-Align-List (wat we willen afstemmen): Uitkomsten & deliverables:

Intake per mail/telefoonContext: Business model & visie canvas
1-op-1 gesprek(ken)Analyse probleem: 5WH
Stakeholder vragenlijstScope: Scoping blueprint
Align sessieWie: Stakeholder map & plan

2 - 3 uur
WITY
3 - 6 uur
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Kijkje in de keuken 
bij Good Food 
De werknemers van Good Food geloven 
allemaal in andere oplossingen. De manager 
gelooft in minder gerechten op de kaart om 
kosten te besparen, de marketeer wil budget 
voor een grote lokale campagne. De kok wil 
een nieuw fornuis en heeft de offerte al in 
huis. Ook de obers hebben zo hun ideeën. De 
één wil nieuwe gerechten op de kaart, omdat 
klanten daarom vragen: gezond en van lokale 
leveranciers, ofwel “Good Food”. Anderen 
zweren dat een hippe nieuwe inrichting 
nieuwe klanten gaat trekken. Wat de klant echt 
wil is niet duidelijk. 

Manager Serge belegt een sessie met al zijn 
personeel geleid door Michelle. Tijdens de 
dag bespreken ze samen veel onderwerpen: 
de situatie van Good Food, de uitdagingen 
waarvoor ze staan, waar ze met elkaar 
naartoe willen, en met wie en hoe ze dat gaan 

realiseren. De dag is intensief maar geeft veel 
energie door het afwisselende programma. 
Aan het eind van de dag hebben ze als team 
de Kernvraag geformuleerd gebaseerd op een 
gedeelde droom, visie en prioriteiten: 

“Hoe worden we binnen 5 jaar een HotSpot, 
een populair restaurant vóór twintigers, dóór 
twintigers?”

De uitkomsten van de sessie vatten ze samen 
in de probleemanalyse en deze hangen ze 
samen met de stakeholder canvassen en 
business canvassen aan de muur. Serge 
belooft een groot verrijdbaar whiteboard te 
kopen om te gebruiken als Research Wall voor 
Stap 2: Research. Hierop hangen ze alvast de 
eerste Onderzoeksvragen waarmee ze de 
komende tijd aan de slag gaan.

Inhoudsopgave14
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DE MERKLE MINDSET
STAP 2: RESEARCH
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Vanuit onze behoefte om te helpen zijn 
we geneigd om meteen met oplossingen 
te komen. In de Merkle Mindset is dit pas 
de vierde stap. Na Align is Research een 
onmisbare stap, zelfs als er al een oplossing 
voorhanden lijkt. Met het team brengen we 
de huidige situatie in kaart en halen we de 
uitdagingen (pains) en kansen (gains) naar 
boven. Research start altijd met gezamenlijk 
geformuleerde Onderzoeksvragen om tijd- en 
budgetverspilling te voorkomen en binnen 
de scope te blijven. Waar mogelijk maken 
we gebruik van reeds bestaande inzichten of 
documenten om dubbel werk te voorkomen.

Wat willen we weten?

Methodes en tijdTools

InterviewResearch Wall (levend canvas)
AssessmentInterview canvas
Desk ResearchAssessment
Field ResearchVisueel: Empathy map, blueprint

15 - 60 minuten
1 - 10 dag(en)
1 - 10 dagen
1 - 4 weken

Profiel, doelen en verwachtingen van 
doelgroepen: een klant, gebruiker etc.
Schets van de functionele en emotionele 
stappen die zij nemen (journey) om hun 
doel te bereiken en de hierbij behorende 
touchpoints en kanalen.
De status quo van relevante technische, 
sociale en organisatorische systemen en 
processen.
Eerste verzameling van de pains en 
gains van de klant en de organisatie.

Onderzoeksvragen, -aanpak 
en voorbereidingen.
Ruwe data vanuit bestaande 
of nieuwe onderzoeken of scans.
Eerste bundeling van data, 
visueel gepresenteerd.

To-Research-List (wat we willen onderzoeken):
Antwoorden op de in Align geformuleerde 
Onderzoeksvragen, waaronder vaak:

Uitkomsten & deliverables
Een zichtbare Research Wall 
met 3 onderdelen:  
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Welke informatie heeft 
Good Food nodig?
Het Good Food team heeft het gezamenlijk 
Droompad geschetst en verdeelt de taken 
voor de volgende Onderzoeksvragen:

Het team maakt samen een grof 
onderzoeksplan. Ieder subteam verfijnt daarna 
hun planning en start met het uitnodigen van 
deelnemers en de voorbereidingen, zoals het 
opstellen van vragenlijsten en hulpmiddelen.

Tijdens het onderzoek wordt data verzameld 
en schematisch in notes en canvassen 
vastgelegd. Direct na afloop bespreken de 
onderzoekers de data kort, werken het uit en 
verzamelen alles centraal op een Research 
Wall.

Wat vinden twintigers belangrijk aan een 
uitgaanservaring en hoe scoort Good Food 
daar nu op?

Wat zijn de voorwaarden voor een 
aantrekkelijke werkomgeving voor 
twintigers in een ambitieus restaurant?
 
Welke keukenapparatuur is nodig om 
gezond eten te kunnen serveren?

Wat zijn de omzetcijfers en hoe vaak 
worden gerechten besteld?

Inhoudsopgave18
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DE MERKLE MINDSET
STAP 3: DEFINE
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De ruwe data uit stap 2: Research vormen 
het startpunt voor stap 3: Define. Uit de 
verzamelde informatie destilleren we de 
belangrijkste inzichten. Bundelingen van data 
en inzichten worden samengevat in deelbare 
visualisaties.

Gemaakte keuzes en visualisaties worden 
getoetst bij betrokkenen, waaronder de 
klanten en gebruikers. Bij onvoldoende 
validiteit volgt meer onderzoek. Met het 
team wordt op basis van criteria besloten 
welke problemen of uitdagingen het meest 
urgent zijn om op te lossen om aan de initiële 
klantvraag te voldoen.

Uitkomsten & Deliverables:To-Define-List (wat we willen definiëren):

Wat willen we definiëren?

Methodes en tijdTools

GesprekVisuele Formats: Persona
Define sessieVisuele Formats: Blueprint, Journey
Define HackatonSelectie: Priority Matrix

Formulering: User story, Jobs-to-be-Done

30 - 60 minuten
3 - 8 uur
1 - 2 dagen

Uitkomsten van research samengevat en 
vertaald naar inzichten die relevant zijn 
voor de te realiseren oplossing.
De doelgroep(en) en bijbehorende 
journeys (of processen).
Inzicht in de samenhang tussen frontstage 
en backstage processen.
Kansen en verbeterpunten (pains & gains).
Criteria om de juiste en meest 
urgente kansen en verbeterpunten 
te selecteren; zowel vanuit klant- als 
organisatieperspectief bekeken.

Gevalideerde visualisaties van inzichten
Meest urgente kansen en verbeterpunten 
geformuleerd als user stories of 
jobs-to-be-done.
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De uitdaging van Good Food

Het Good Food team heeft alle informatie op 
de Research Wall met elkaar besproken en 
geanalyseerd. Ze visualiseren de uitkomsten 
zoals afgesproken en maken gebruik van 
personas, journeys en blueprints. 

De klantdoelgroep wordt verdeeld in 3 typen 
bezoekers. Uit analyse is gebleken dat deze 
groepen verschillende drijfveren, behoeftes 
en wensen hebben. Iedere doelgroep 
maakt net andere stappen en keuzes in hun 
journey. Ze kiezen voor de “Trendsetter” 
als kerndoelgroep en maken hiervan een 
Persona. De key pain van deze persona is 
‘de angst iets gaafs te missen’ en de key 
gains zijn vernieuwing en gezien worden. 
In de geschetste journey van deze persona 
identificeren ze kansen en verbeterpunten. Dit 
doen ze ook voor de processen en systemen 
die aan de achterkant van deze journey 
plaatsvinden. De kansen en verbeterpunten 
worden geprioriteerd en dit leidt uiteindelijk tot 

de volgende kernuitdagingen: 

Als Trendsetter: 
Wil ik ’s avonds borrelen, eten en dansen op 
een gave locatie, lekkere cocktails, kleine 
gezonde snacks en verrassingen, zodat ik 
mijn vrienden kan zien en nieuwe mensen 
kan ontmoeten.

Als Good Food:
Wil ik een memorabele avond bieden aan 
Twintigers met eten en muziek, zodat zij 
langer blijven, meer uitgeven en vaker 
terugkomen.

Naast deze Kernuitdagingen formuleren ze 
een ‘backlog’ met zowel klant- als organisatie 
gedreven user stories. De prioriteit en grootte 
bepalen ze met elkaar aan de hand van samen 
geformuleerde criteria.
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DE MERKLE MINDSET
STAP 4: IDEATE
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Nadat we in de Define fase de belangrijkste 
uitdagingen hebben gedefinieerd, willen we 
deze nu omzetten naar mogelijkheden en 
oplossingen. We zetten de user stories om 
naar het ‘Hoe kunnen we...’ format om op deze 
manier zoveel mogelijk ideeën te genereren 
en oplossingen te schetsen. 

Deze stap kan enkele minuten tot enkele 
weken duren, afhankelijk van de complexiteit 
en de noodzaak om externe bronnen te 
betrekken, bijvoorbeeld voor inspiratie 
of expertise. Alle ideeën en oplossingen 
brengen we vervolgens door clustering, 
ranking en/of voting terug tot een selectie. 
De geselecteerde ideeën werken we 
gedetailleerd uit om te kunnen valideren en 
testen in stap 5 (Validate). 

To-Ideate-List (wat we willen bedenken): Uitkomsten & Deliverables:

Wat willen we bedenken?

Methodes en tijdTools

GesprekHKW: Hoe kunnen we...?
Inspiratie sessieIdee generatie
Ideation sessieIdee uitwerking: journey to-be, blueprint
Google Design SprintIdee selectie: Lovable - Viable - Feasible

30 - 60 minuten
1 - 2 uur
2 - 8 uur
5 dagen

Zoveel en zo breed mogelijke oplossingen 
of vereisten voor de uitdagingen die we 
gedefinieerd hebben in stap 3.
Selectiecriteria (of requirements) 
voor oplossingen.

Geselecteerde ‘juiste’ oplossingen voor de 
gedefinieerde uitdagingen.
Een korte uitwerking van de oplossing(en) 
met een visualisatie van de gewenste 
situatie (schets, storyboard, journey of 
blueprint) en aanvullende details.
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Hoe maken we 
Good Food 
succesvol?
Het team herformuleert de uitdagingen om 
oplossingen te kunnen bedenken: 
Hoe kunnen we... 

Het team wil de ideale Uitgaans-journey 
voor Trendsetters schetsen en start met 
een inspiratiebezoek aan populaire 
uitgaansgelegenheden. Ze reserveren, 
ervaren de avond, stellen vragen en volgen de 
social media voor- en achteraf.

Op de gezamenlijke Ideation Day hangen ze 
alle ideeën en gadgets op een grote Uitgaans-
journey die aan de wand hangt. Op deze dag 
hebben ze ook 5 Trendsetters uitgenodigd. 
Ze interviewen een DJ, clubeigenaar, 
trendwatcher èn elkaar, waarbij het team 

nieuwe ideeën noteert en in de journey 
‘hangt’. Hierna werkt iedere deelnemer 
individueel een aantal favoriete ideeën uit 
met details en een schets. Deze worden 
in verschillende rondes gedeeld, verrijkt 
of geschrapt. Pas ná het bedenken van de 
ideeën worden ze gerankt; 
in dit geval op basis van 3 basiscriteria:

Tenslotte stemt iedereen op de beste 
(onderdelen van) ideeën. Hieruit rolt 
Freaky Friday: een podium voor nieuw en 
jong muziek-, DJ- en dance-talent met freaky 
gezond eten. De organisatie ligt in handen van 
wisselende jonge teams. 

Na dit besluit schetsen ze de Blueprint voor 
Freaky Friday: een opgeschoonde Ideale 
Freaky Friday Journey vanuit het perspectief 
van de Trendsetter, ofwel de “Frontstage”. En 
ze gaan aan de slag met de “Backstage”: wat 
moet Good Food allemaal doen om Freaky 
Friday te realiseren en wat is daarvoor nodig 
aan mensen, keukenapparatuur, inrichting en 
ingrediënten (resources)? Ze markeren de 
minimale eisen om hun idee te laten slagen en 
welke daarvan nog niet gerealiseerd zijn.

Lovable (zal het doelgroepen bevallen: 
gasten, personeel, buurtbewoners)
Viable (wegen de kosten en risico’s op 
tegen de baten) 
Feasible (is het idee haalbaar binnen 3-4 
maanden)een hippe borrel-, eet-, en danslocatie 

worden?
een jong publiek trekken?
gezond en trendy voedsel serveren?
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DE MERKLE MINDSET
STAP 5: VALIDATE
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De Validate stap levert in korte tijd en met 
beperkte kosten, veel inzichten (learnings) 
op die een oplossing en bijbehorende 
business case zullen verbeteren. Deze stap 
is gericht op het voorkomen van grote (foute) 
investeringen in oplossingen, die niet leiden 
tot het gewenste resultaat.

We testen risicovolle aannames - die onder 
het succes van een oplossing liggen - met 
echte gebruikers, klanten en betrokkenen die 
de oplossing moeten gaan betalen, maken 
of leveren. De per aanname geformuleerde 
hypotheses - die waar of niet waar kunnen 
zijn - worden getoetst met behulp van simpele, 
tastbare prototypes in kleine experimenten. 
Prototypes kunnen worden gebruikt om de 
situatie of delen van de oplossing te simuleren. 

To-Validate-List (wat we willen toetsen): Uitkomsten & Deliverables:

Wat willen we controleren?

Methodes en tijdTools

InterviewsRiskiest Assumption Canvas
Online SurveyExperiment Canvas
ExperimentValidatie methodes
MVP of POCPrototype mogelijkheden

15 - 60 min/p/s
3 - 10 dagen
3 - 30 dagen
2 - 12 weken

Risicovolle aannames van een oplossing 
vertaald in hypotheses.
De praktijkwerking van (een prototype van 
een) oplossing of idee. 
Business case elementen.

Gevalideerde of verworpen aannames.
Getoetste oplossingen.
Learnings die de oplossing(en) voor het 
kernprobleem uit stap 1 verbeteren.
Akkoord van de stakeholders om te starten 
met realisatie van de oplossing.
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Kan Good Food het waarmaken?
Het team start met een aanname-brainstorm 
rond ‘Freaky Friday’ (FF). Ze ranken ruim 50 
aannames op basis van impact en risico met 
de volgende top 3 aan risicovolle aannames 
om te valideren:

Ze maken het volgende Validatieplan voor 
Hypothese 1 en 2:

Voor Hypothese 3 zetten ze een experiment 
op waarbij het keukenteam de bereidingstijd 
doormeet; met en zonder stoomoven voor 
groente- en vismaaltijden. Op basis van de 
inzichten uit de experimenten besluit Good 
Food te gaan lanceren!

Twintigers kunnen de avonden 
zelfstandig organiseren.
Gasten zijn bereid om vooraf een kaartje 
te kopen voor food & entertainment.
Een stoomoven leidt tot kortere 
bereidingstijd van maaltijden. 

Selecteer een jong team met de kennis om 
een conceptprogramma (prototype) en een 
campagne-uiting voor een Freaky Friday 
te bedenken.
Voer gedurende 2 weken campagne 
op Instagram, via Good Food zelf en in 
‘audience- communities’ om tickets te 
verkopen; laat bij het betalen weten dat 
het om een test ging en vraag voor opt-in 
voor vervolg.
Organiseer met het organisatie-team 
een ‘Freaky Friday’.
Evalueer met alle betrokkenen het 
succes, proces, de kosten, etc.
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Daarna... de delivery 

Als de eerste 5 stappen doorlopen zijn, ligt er een 
goed ontwerp voor de juiste oplossing voor het juiste 
probleem of kans. Dit ontwerp is gevalideerd door de 
beoogde gebruikers of klanten, dus het is lovable. Directe 
betrokkenen hebben meegedacht waardoor de oplossing 
feasible, ofwel haalbaar is. En tenslotte is er al vanaf de 
Align fase nagedacht over de viability; hoe rendabel is de 
verandering? Kortom, de ingrediënten voor succes zijn 
onderzocht en meegenomen in het ontwerp waardoor de 
Delivery kan starten. De methode van Delivery hangt af van 
het soort oplossing en wordt daarom niet in deze aanpak 
besproken. 

Meestal is de eerste stap de keuze tussen een traditionele 
waterval methode of een ‘Agile aanpak’. De juiste methode 
is per situatie verschillend.

De 5 stappen zijn wel weer toepasbaar op problemen of kansen die 
zich tijdens de Delivery fase voordoen! Zo heeft McKinsey bijvoorbeeld 
‘solution’ uurtjes geïntroduceerd met een vooraf vastgestelde agenda 
en rolverdeling om adhoc problemen gedegen op te lossen met de 
betrokkenen volgens vergelijkbare stappen.

Software

Processen

Nieuw product of service

Scrum

Lean management

Design thinking, lean start-up

Oplossing: Voorbeeld: Align en delivery methodes

Inhoudsopgave

Traditioneel:
Ontwerp - bouw geheel - 
test en lanceer

Agile: Ontwerp -
bouw deel - test -  
pas aan of werk verder

Gedetailleerde 
documentatie

Werkend prototype en 
backlog aan eigen wensen

Ontwerp van
de oplossing

Vooraf in detail 
beschreven en gepland

Vormt zich door te leren
en onderling overleg

Plan

Processen en tools MensenPrioriteit

Rond oplevering Continue samenwerkingGebruiker
betrokkenheid
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DE MERKLE MINDSET
METHODE VERDIEPING
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Verdieping
Wij geloven dat people-based marketing 
merken helpt om resultaten te behalen. 
Resultaten kunnen we alleen bewerkstelligen 
als we met elkaar dezelfde taal spreken en 
het eens zijn over wat we wel en wat we niet 
doen. Daarnaast moeten we altijd de balans 
vinden en houden tussen wat belangrijk is 
voor de eindgebruiker en wat belangrijk is 
voor de business. 

Een aantal concepten die ons hierbij helpen 
zijn daarom terugkerende onderdelen van 
de Merkle Mindset. We gebruiken deze om 
de juiste scope en vertrekpunt te bepalen en 
om de frontstage (alles wat zichtbaar is voor 
de consument) en de backstage (alles wat er 
aan de business kant gebeurt) op elkaar af te 
stemmen.

Lifecycle levels
Persona
Journey
Blueprint
Begrippen & definities
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Human lifecycle: beschrijft het gedrag van 
mensen in verschillende fases van hun leven. 
Omvat de behoeften en het gedrag in fases 
van een aantal jaren. We gebruiken de Human 
lifecycle om drijfveren en behoeften aan 
producten/diensten te ontdekken die passen 
bij verschillende levensfasen.

Consumer lifecycle: Beschrijft mensen 
in situaties waarin ze een specifieke 
behoefte hebben. Ze hebben verschillende 
mogelijkheden en opties tot hun beschikking 
om deze in te vullen. We gebruiken de 
Consumer lifecycle om de juiste positionering 
en USP’s van een merk te bepalen en/of om 
de aansluiting tussen verschillende bedrijven/
services te optimaliseren.

Customer lifecycle: geeft inzicht in de relatie 
van mensen met een merk en beschrijft hoe 
mensen klant worden, de interacties die zij 
hebben met het merk, tot en met het moment 
van weggaan en eventueel terugkeren. 
We gebruiken de customer lifecycle om de 
customer experience te analyseren en zo 
manieren te vinden om customer value en 
loyalty te vergroten.

User lifecycle: beschrijft de detail interactie 
van gebruikers met een product of dienst. 
Hierbij kunnen verschillende touchpoints of 
kanalen aan bod komen. We gebruiken de 
User lifecycle om de beleving of werking van 
een product of dienst zo optimaal mogelijk te 
maken.

Een lifecycle is een logische cyclus van meestal 5-8 fases die een persoon doorloopt in zijn leven, 
merk-, product- en/of dienstgebruik. Er bestaan lifecycles op verschillende zoomlevels. Welke we 
uitwerken hangt af van het gekozen niveau en de scope. We onderscheiden de volgende lifecycle 
levels:

Lifecycle levels
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Kind Student Start carriere

Gezinsleven

Gepensioneerd
Human

Huis zoeken

Huis kopen

Huis verbouwen Verhuizen Wonen
Consumer

Behoefte

Orienteren

Kopen Gebruiken Veranderen
Customer

Zoek op Funda Bekijkt details van huis

Maakt afspraak makelaar

Check buurt op Fuda Bezichtigt huis
User
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Een persona is een profiel dat een 
specifieke groep klanten, gebruikers of 
andere stakeholders representeert die 
overeenkomstige behoeftes, gedrag en/
of drijfveren hebben. Deze groep (segment) 
heeft onderscheidende kenmerken waar 
je als bedrijf op wilt focussen of op kan 
differentiëren.

Persona(‘s) helpen ons om de doelgroep 
beter te begrijpen en zorgen ervoor dat 
het team en de verschillende stakeholders 
dezelfde point-of-view hebben. De persona 
is geen stereotypering maar is zoveel 
mogelijk gebaseerd op echte data. Gedrags-, 
marketing, sales, feedback en demografische 
data zijn waardevolle input. Onze Insights 

Persona

afdeling kan helpen bij het identificeren van 
persona’s door segmentering en (cluster)
analyses.

Een persona helpt organisaties klantempathie 
te ontwikkelen, losse data te interpreteren 
en wordt gebruikt als vertrekpunt voor het 
uitwerken van journeys of campagnes. Meestal 
voldoen 3 à 4 persona(‘s). Meer verfijning 
leidt tot onnodige complexiteit in relatie tot 
de meerwaarde van een persona. Persona(‘s) 
zijn niet statisch maar kunnen constant 
aangescherpt worden. 

Soms wordt een Persona-Non-Grata 
ontwikkeld om segmenten juist uit te sluiten, 
bijvoorbeeld veeleisende switchers met 

schulden. Door zo’n persona te ontwikkelen 
kan alle relevante data centraal verzameld 
worden die voorspellend zijn voor 
bijvoorbeeld wanbetaling. Hiervoor kan een 
aangepast proces worden gevolgd.
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De trendsetter,
Heeft pains 
en gains

Pains:
Angst om iets
gaafs te missen

Gains:
Vertoont zichtbaarheid
en zorgt voor vernieuwing

Heeft een specifieke
persoonlijkheid

Tijdbesteding Prioriteiten
in het leven

Life events Favoriete merken
en producten

Een eigen 
levensstijl

Ambities Sociale relaties/
beïnvloeders

Wie:
De trendsetter

Persona 20-ers:
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Met behulp van de journey en de Blueprint 
brengen we alle noodzakelijke onderdelen 
aan zowel de Customer als de Business kant 
in kaart. 

De journey bevat de stappen die een persoon 
(mens, consument, klant of gebruiker) over 
de tijd (een leven, een klantperiode) zet om 
een gewenst doel te bereiken. Alles wat hij 
of zij doet, denkt en ervaart is onderdeel 
van de journey. In de journey komt hij of zij 
in aanraking met het merk, het product of de 
dienst. 

Een optimale journey en klantbeleving kan 
niet gecreëerd worden zonder de juiste 
processen, mensen en systemen aan de 
business kant. Anderzijds heeft hetgeen er 
aan de business kant gebeurt altijd invloed op 
de manier waarop een klant of gebruiker de 
service of het product ervaart.

Journey & Blueprint

De Blueprint is daarom een essentieel 
onderdeel om de verbinding te leggen tussen 
de verschillende onderdelen van de frontstage 
en de backstage. Onder frontstage verstaan 
we alles wat de business doet wat direct 
zichtbaar of voelbaar is voor de consument. 

De backstage omvat alles wat aan de business 
kant gebeurt maar wat niet zichtbaar is voor de 
eindklant of gebruiker.

De bovenkant van de Blueprint, de frontstage, 
bevat de onderdelen uit de journey, alle 
touchpoints en kanalen. De frontstage en 
backstage worden van elkaar gescheiden 
door de line of visibility. De onderkant van 
de Blueprint, de backstage, bestaat uit de 
verschillende business onderdelen. Deze 

onderdelen kunnen variëren, maar mensen, 
systemen en data zullen er bijna altijd 
onderdeel van uitmaken.

Ieder klantvraagstuk, van een 
campagneverbetering tot een adviestraject 
voor een toolselectie, raakt zowel frontstage 
als backstage. Het detailniveau hangt af 
van de complexiteit van de klantinteractie. 
Informatieve interacties hebben minder 
complexiteit en impact dan interactieve en 
trigger-based interacties. 

De sleutel tot succes schuilt in de juiste 
inrichting van de frontstage en de backstage 
en de verbinding daartussen. 

“Het detailniveau hangt af 
van de complexiteit van de 
klantinteractie.”
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Voor Tijdens Na

Klant actie Zoekt een 
leuke plek

Schrijft een
review

Maakt een
reservering Bestelt Eet en dinkt

Marketing MarketingKeuken en
management

Leveranciers
(non) food

Bediening Chef

Gezonde 
gerechten

Dans 
mogelijkheid

Betaalt

Slecht 
vindbaar

Slecht bestel
systeem

Geen jong
publiek

Gebrek aan
personeel

Prijs en 
kwaliteit

Marketing
tool

Reservering
systeem

Bestel
systeem Oven Kassa

systeem

Registreren
reservering

Betellen
(non) food

Bon aan 
maken Koken

Website en
social-media WebsiteTelefoon

gesprek Menukaart Ober Rekening

Pains

Systeem

Andere 
perspectieven

Mensen

Detail
stappen

Gains

Kanalen Website en social-media Review sites

Touchpoint

Verwachting

Meer 
bekendheid

Redenen om
vaker te komen

Frontstage

(Touchpoint)
Line of visability

Backstage
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Opdrachtgever:

Backstage:User story:

Lifecycle: Journey:

Eindklant of consument: Touchpoint:

Frontstage:

Riskiest assumptions:

Blueprint:

Het bedrijf, merk, de persoon waarvoor 
Merkle werkt.

Alles wat aan de business kant gebeurt en wat 
niet zichtbaar is voor de eindklant of gebruiker. 

Beschrijving van wat klanten of gebruikers willen 
(kunnen) doen. Te gebruiken als hulpmiddel 
om kansen en verbeterpunten te vertalen naar 
praktische oplossingen.

Een lifecycle is een logische cyclus van meestal 
5-8 fases die een persoon doorloopt in zijn leven, 
merk-, product- en/of dienstgebruik. Er bestaan 
lifecycles op verschillende zoomlevels.

De journey bevat de stappen die een persoon 
(mens, consument, klant of gebruiker) over de 
tijd (een leven, een klantperiode) zet om een 
gewenst doel te bereiken. Alles wat hij of zij doet, 
denkt en ervaart is onderdeel van de journey.

De (potentiële) klant of gebruiker van het product 
of de dienst van de opdrachtgever.

Momenten of kanalen waarop de eindklant of 
gebruiker in aanraking komt met een merk of 
organisatie.

Alles wat de business doet wat direct zichtbaar 
of voelbaar is voor de consument.

De aannames die het minst feitelijk bewezen zijn 
en een risico vormen voor het succes van een 
oplossing. Deze aannames moeten als eerste 
worden gevalideerd in de Validate fase.

Een Blueprint is een extensie van de journey. Een 
Blueprint bevat zowel frontstage als backstage 
activiteiten, processen en onderdelen en legt 
de verbinding tussen de klant en business.

Begrippen
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Bronnen

Meer weten?
Merkle is gespecialiseerd in 
people-based marketing. We zetten technologie, 
marketingkennis, creativiteit, data en onze 
persoonlijkheid in om verbindingen tussen mensen 
en merken te creëren, te verdiepen en te behouden. 

Wij focussen ons daarbij zowel op de eindgebruiker, 
als op onze opdrachtgevers; de mensen aan 
klantzijde zoals marketeers of data specialisten. 

Voor ons is de Merkle mindset een gedeelde visie, 
een gestructureerde aanpak en een set praktische 
middelen om onze opdrachtgevers optimaal te 
helpen en om succesvol samen te werken aan 
oplossingen.

Wil je meer weten over Merkle of deze succesvolle 
methode? Neem dan contact 
met ons op via info@merkle.nl, bel 
+31 (0)10-2710200 of bezoek www.merkle.nl. 

43

http://www.merkle.nl



