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10 handige stappen 
waar je elke conceptklus 
mee kunt starten!
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Hoe goed, scherp en speels een creatief van je afdeling of reclamebureau ook is, zonder 

een heldere briefing is het cliché ‘garbage in, garbage out’ vaak een logisch gevolg. Een 

bouwvakker weet ook dat hij het mooiste huis ooit mag bouwen. Maar zonder bakstenen, 

cement en een goede fundering gaat dat ‘m ook niet worden. Creatieven willen en 

kunnen de mooiste dingen bedenken, maar willen wel graag zoveel mogelijk zinnige input 

en (liefst wel zo min mogelijk) randvoorwaarden, voordat ze gaan rondrennen in de 

concept speeltuin. Daarom is een strakke briefing hét startpunt voor creativiteit. In deze 

Switch Whitepaper laten we je de stappen zien, waar wij elke opdracht weer opnieuw mee 

werken. Ons advies: gebruik ze ook voor het briefen van uw bureau of het leiden van een 

brainstorm op kantoor. 
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Stap 2: hoe lig je in de markt?

Stap 3: tegen wie praten we?

Ook goed om te benoemen is hoe goed je merk en dienst of product bekend 

staat. Kent iedereen je en weten ze al waar het om gaat? En zo ja, wat vinden ze 

ervan? Benoem kort in steekwoorden alle positieve en negatieve aspecten. Wel 

belangrijk: maak het niet mooier dan het is, dus wees eerlijk en kritisch over uw 

eigen aanbod en speel open kaart richting creatie. Ook daar kunnen namelijk 

weer mogelijke ‘concepthaakjes’ zitten om juist iets mee te doen.

Naast een goed verhaal bedenken voor je aanbod, is weten wie de 

doelgroep is, minstens zo belangrijk. Zo zal een hooverboard richting 

opa’s promoten iets lastiger zijn dan richting trendgevoelige kinderen 

van 10 jaar. Geef daarom een inspirerende beschrijving van degene voor 

wie jouw communicatie bedoeld is. Hoe denken zij over jouw product of 

dienst? Wat voor gevoel hebben ze erbij en in welke mate zijn ze er in 

geïnteresseerd? Welke verschillen zien zij tussen de producten

(alternatieven van andere merken)? Wanneer gebruiken ze het en 

wanneer of waarom hebben ze liever iets anders? Omschrijf de 

doelgroep dus als een ‘echt mens’ met al z’n wensen, eisen, drempels, 

keuzes en andere redenen om wel of niet voor jouw aanbod te kiezen.
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Stap 1: wees kritisch over je product of dienst 

Een creatief wil als eerste weten waar hij een concept voor moet bedenken. 

Waar gaat het om? Een nieuw product, een verbeterde verpakking, werving van 

personeel, etc. Voor de briefing is het belangrijk om dit zo goed, simpel en helder 

mogelijk te omschrijven én om kritisch te zijn over je aanbod: wat maakt het zo 

speciaal, waar is het onderscheidend, kortom wat zijn de usp’s (unique selling 

points)? Probeer dit kort en bondig te omschrijven.
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Stap 4: vertel iets meer over je wensen

Stap 5: wat beloof je?

Stap 6: bewijs het maar

Vertel hier wat de reden is om voor de hierboven omschreven dienst of product 

een concept te bedenken. Gaat het om het verhogen van de naamsbekendheid? 

Is het een introductie om consumenten ermee te laten kennismaken? Is er iets 

aan verbeterd? Wil je er iets in een bepaalde periode mee communiceren? Een 

creatief wil de opdracht in een bepaald perspectief kunnen plaatsen door te 

weten wat de reden is. Probeer onderstaande punten in te vullen door hardop te 

denken en praten alsof je iemand uit de doelgroep bent.

Kennis: “Nu ik het concept gezien en ervaren heb, weet ik                                      .”

Houding: “Nu ik het concept gezien en ervaren heb, vind/denk ik                         ”

Gedrag: “Nu ik het concept gezien en ervaren heb, neem ik mij voor                    ”

Alle bovenstaande stappen zijn leuk en aardig, maar wat is nou net die ene 

specifi eke belofte die mensen in beweging gaat krijgen? Schrijf dit zo kort en 

inspirerend mogelijk op, maar let op: maak hier geen opsomming van voor-

delen, maar maak een keuze wat echt het belangrijkste voordeel is. Liever 1 

woord dan een hele regel. Hou het kort! Maak keuzes.

Als je een belofte doet, moet je het ook kunnen waarmaken. Schrijf dus op 

waarom je doelgroep moet geloven dat wat je belooft ook echt waar is. 

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld productinformatie, testresultaten, garantie-

bepalingen en marktpercepties m.b.t. concurrerende merken.
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Stap 7: wie is de competitie

Wat is de reden dan niet iedereen voor jouw product of dienst gaat? Misschien 

is er wel iets mooiers of iets anders dat in de weg staat om voor jouw aanbod 

te kiezen. Wat of wie zou dat kunnen zijn? Denk alsof je de doelgroep bent die 

nog niet zo verliefd is op jouw aanbod zoals jij dat bent. En bedenk dat je doel-

groep breed gaat. Zo kan een camper, vliegvakantie of polyesterherstelbedrijf 

een concurrent zijn van een caravanmerk.
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Stap 8: spontane reactie

Stap 9: welke stijl en praktische randvoorwaarden

Stap 10: welke middelen

Wat zou de mooiste key response moeten zijn? Wat zegt of denkt de doelgroep 

meteen als ze het concept zien? Geef het antwoord op deze vraag als een 

uitspraak van de doelgroep en zet het tussen aanhalingstekens. 

“Mijn eerste reactie is                                                                                                          ”

Moet creatie binnen het concept rekening houden of gebruik maken van een 

bepaalde huisstijl of een manier van schrijven? Of ervaringen die we mee kunnen 

nemen in het creatieve proces, bijvoorbeeld wat werkte eerder wel en wat niet? 

Moet het idee of de uitwerking ervan aansluiten bij andere zaken? Zijn er 

woorden die goed passen bij de uitstraling die we willen? Of is er een vaste 

pay-off  waarbij we moeten aansluiten? Probeer dat soort zaken qua beeld en 

tekst hier op een rijtje te zetten.

Geef een creatief de ruimte en hij komt met de gekste dingen, dus mochten er 

vooraf al middelen gekozen zijn of is er al mediaruimte ingekocht, zet dit dan ook 

direct in de briefi ng. Dan voorkom je dat er opeens een luchtballon uit het niets 

tussen de voorstellen zit...
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“Mijn eerste reactie is                                                                                                          ”



Wanneer u creatieven aan het werk zet, is het goed om zelf kritisch te zijn over uw aanbod. En goed na 

te denken over wat uw aanbod zo speciaal maakt. Probeer te werken met onderstaand formulier als u 

uw reclamebureau wilt briefen. Heeft u vragen, dan mag u natuurlijk altijd bellen.

Kritische achtergrond

Waar gaat het om? Wat zijn de usp’s? Wat is een laatste ontwikkeling van het product en de markt?

Marktpositie

Kent iedereen je al en vindt iedereen je aanbod aantrekkelijk? Geef voors en tegens van je aanbod weer.

Doelgroep

Wie willen we bereiken? Wat is hun behoefte waar we op kunnen inspelen? Wat vindt iedereen ervan en 

wat wordt ervaren als concurrerend? Zijn er alternatieven? Hoe nadelig is het voor je doelgroep om niet 

voor je aanbod te kiezen?

Doelstellingen

Maak onderstaande zinnen af met daarin opgenomen jouw ideale reactie van je doelgroep bij het 

zien/horen/voelen/ervaren van je boodschap

Kennis: “Nu weet ik                                                                                                                                                        ”

Houding: “Nu vind ik                                                                                                                                                      ”

Gedrag: “Nu neem ik me voor om                                                                                                                               ”

Propositie

Wat is die ene allerbelangrijkste belofte die je je doelgroep kunt doen? Hou het kort!
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Beknopt briefi ngsformulier
voor het sturen en inspireren van je creatieve team
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Kennis: “Nu weet ik                                                                                                                                                        ”

Houding: “Nu vind ik                                                                                                                                                      ”

Gedrag: “Nu neem ik me voor om                                                                                                                               ”



Bewijs

Waarom zou je doelgroep moeten geloven dat je belofte waar is?

Competitie

Als het zo geweldig is, waarom kiest dan niet iedereen voor je aanbod?

Key response

Bij confrontatie met je idee, wat zou de doelgroep als eerste moeten denken?

Stijl en voorwaarden

Welke huisstijlregels hanteer je en welke positieve en negatieve ervaringen heb je met eerdere ideeën?

Middelenmix

Kan er vrij gedacht worden? Of heb je al media ingekocht? En is er een budget dat enige sturing kan 

geven over de mogelijkheden?
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Creatieve power nodig?
Bel het team van Switch!

0297- 52 55 80



Meer interessante whitepapers?
Houd onze website in de gaten 

of meld je aan voor onze nieuwsbrief 
op switchreclamebureau.nl
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