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Dé manier om te scoren voor merk en mens

SOOM®

Het SOOM®-model is een uniek businessmodel, ontwikkeld door Vazquez om te scoren 

met meetbaar resultaat. Middels ons model hebben we vele klanten geholpen hun merk 

te versterken en te laten groeien. We zoeken middels het model met elke klant de essentie 

en vertalen deze naar de juiste strategie. Deze strategie vertalen we naar een functioneel 

ontwerp en vermarkten deze via de kanalen die het beste aansluiten op de doelgroep die 

uit de strategie voortkomt. Middels deze blackpaper laten wij zien hoe het SOOM®-model 

kan worden toegepast.



Het SOOM®-model

SOOM®

Ons unieke model bestaat uit vier linies: Strategie, Ontwerp, Ontwikkeling en Marketing, 

verspreid over het veld. We beginnen bij de keeper met het uitzetten van de strategie. Hierbij 

kijken we naar wie de klant écht is, zodat we samen het spel kunnen gaan opbouwen. Wij 

geloven dat als niet duidelijk is waar de klant heen wil, je onmogelijk kunt gaan scoren. Uit 

de strategie-sessies komt voor de klant een heldere marketing- en communicatiestrategie 

met wat we gaan doen om resultaat te realiseren.

In de linie Ontwerp wordt vervolgens deze marketing- en communicatiestrategie visueel 

vertaald. De verdedigers vernieuwen of waarborgen de visuele identiteit van de klant en 

ontwerpen online- en offlinecampagne-uitingen. Middels hun expertise vertalen zij de 

missie en visie van een merk naar de buitenwereld.

In de linie Ontwikkeling wordt de vertaalslag naar de functionele oplossingen gemaakt. 

De middenvelders controleren de systemen en bouwen de applicaties, ondersteunend aan 

de marketing- en communicatiestrategie. Middels hun expertise zorgen zij ervoor dat het 

merk online zichtbaar is.

In de linie Marketing gaan we aanvallen om te scoren. Middels de opbouw hebben zij het 

doel precies in het oog. De aanvallers beschikken over alle kennis van online- en offline 

marketing. Zij zorgen dat alles gericht staat op de juiste doelgroep, via de juiste kanalen. 

Het is vanaf hier een kwestie van livegang om te scoren voor mens en merk.



Creëer richting en duidelijkheid in je merk middels een heldere strategie

Strategie

Alles begint bij de strategie. Zonder heldere doelstelling ga je nooit scoren. Binnen strategie 

hebben we het over twee disciplines; merkidentiteit en merkactivatie. Merkidentiteit richt 

zich op de kern van de organisatie. Wie zijn we, wat maakt ons uniek en wat willen we 

uitstralen? Merkactivatie focust zich op de vervolgstappen. Waar liggen onze kansen in de 

markt en hoe bereiken we de doelgroep? 

Door het gesprek aan te gaan met de klant en samen op één lijn te gaan zitten, kun je 

samen het stappenplan maken dat nodig is om resultaat te behalen. Het is zaak om goed 

te kijken wat er al aanwezig is. Mogelijk is er al sprake van een duidelijke identiteit, dan 

hoeft deze alleen nog maar geanalyseerd te worden om naar de volgende stap te gaan. 

Mocht dat niet aanwezig zijn, dan bouw je de identiteit op vanuit de basis; waarom? Een 

juiste aanpak begint bij de juiste analyse.

Het plan dat uit de strategie komt, dient als basis voor alle communicatie rondom het 

merk. Het bevat de juiste doelstelling, missie en visie, kernwaarden, doelgroep(en), 

merkpersoonlijkheid en creatieve strategie om het merk de juiste richting in te sturen, zowel 

creatief als commercieel. Het plan is de basis van alles, een fundament van het merk. Loop 

je ergens vast, dan staat in het plan in welke richting je moet kijken om ervoor te zorgen 

dat alles wat je maakt in lijn is met de identiteit van het merk. Hierdoor draagt alles wat je 

creëert bij aan het merk. 



Ontwerp de juiste visuele identiteit die optimaal aansluit bij jouw doelgroep

Ontwerp

Binnen ontwerp wordt de strategie vertaald naar visuele beelden. Ontwerp kan je zo 

breed trekken als je wilt; een voorwerp, een tekening, stoel of campagnebeeld, het valt 

allemaal onder ontwerp. Het is het visueel maken van ideeën met als doel het vertalen van 

de essentie.

Tijdens het ontwerpproces moet aan alles worden gedacht. Op welke manier spreek je 

de doelgroep aan? Hoe vertaal je de kernwaarden van het bedrijf? Hoe laat je de missie 

doorschemeren in een visueel ontwerp? 

De visuele doorvertaling van de identiteit vertelt wie de organisatie is en waarvoor deze 

staat. Zo krijgt de klant een goed en realistisch beeld met wie ze te maken hebben. 

Belangrijk is dus om tijdens het proces goed rekening te houden met vorm, kleur, beeld en 

een aansluitende typografie. Een ontwerp voor een advocatenkantoor moet zakelijk een 

strak zijn om zo professionaliteit te laten zien en een ontwerp voor een feestwinkel moet 

juist extravagant en speels zijn.  

Binnen ontwerp valt ook een stuk gebruiksvriendelijkheid. Op welke manier richt je een 

beeld of website in zodat deze optimaal is voor de klantbeleving? Door nauw samen 

te werken met de andere linies krijg je hier een helder beeld van. De strategie moet het 

ontwerp ondersteunen waardoor er een goede identiteit kan worden neergezet die alles 

bevat. SOOM® draait om samenspel met de linies, elkaar ondersteunen en aanvullen om 

samen de wedstrijd te spelen. 



De technische ontwikkeling van het succesvolle ontwerp

Ontwikkeling

Ontwikkeling is de technische vertaalslag van de strategie en het visuele ontwerp naar 

een werkende oplossing. Het meest bekende middel is een website, maar ook back-end 

systemen waarin je voorraden kunt beheren, mobiele applicaties, online planners en 

nieuwsbrieven zijn vormen van middelen die op die linie staan.  

Bij de middelen staan de gebruiksvriendelijkheid en gebruikerservaring centraal, waarin 

de linie ontwerp de linie ontwikkeling ondersteunt. Ontwikkeling zorgt er dus voor dat alles 

wat vanuit de strategie door Ontwerp én Marketing bedacht is, wordt gemaakt. Het is 

essentieel voor je online en offline bedrijfsvoering. 

Bij het ontwikkelen van online middelen, is het verstandig alles mobile-first te ontwikkelen. 

Dit wil zeggen dat je alles in eerste instantie voor de kleinste schermen bouwt en daarna 

pas verder ontwikkelt voor tablets en desktop. Dit komt niet alleen voort uit het feit 

dat iedereen altijd een klein scherm in zijn of haar zak heeft, maar ook omdat je alle 

functionaliteiten die je wilt hebben juist ook mobile wilt hebben. Vanuit een klein scherm 

uitbreiden is makkelijker en projectmatig overzichtelijker dan vanuit een groot scherm 

inkrimpen. Zo staan gebruikersgemak en gebruikerservaring altijd centraal.

Ontwikkeling wordt altijd ondersteund door Strategie, Ontwerp en Marketing en vice versa. 

Zo zorgt Ontwikkeling er bijvoorbeeld voor dat de marketing meetbaar is door koppelingen 

te leggen met social media en tools om statistieken te meten.  



Zorgen middels de juiste marketingstrategie dat de doelgroep optimaal 

wordt benut met de juiste kanalen

Marketing

Binnen de linie Marketing vallen alle activiteiten die worden gedaan om ervoor te zorgen 

dat een bepaalde dienst of product bij zoveel mogelijk klanten bekend is, met als doel 

zoveel mogelijk omzet of leads te genereren. Door de kanalen die bepaald zijn in de 

strategie, effectief in te zetten kan je zorgen voor de meeste impact.

Online marketing is een van de meest effectieve tools om zoveel mogelijk mensen uit je 

doelgroep te bereiken, omdat je hier heel selectief kunt gaan targetten. Tevens kun je online 

marketing meetbaar maken, waardoor je inzicht hebt in wat voor een effect je creëert. Heb 

je inzicht, dan kun je kansen verzilveren.

Via Google Ads en diverse andere online kanalen kan je ervoor zorgen dat je online 

zichtbaar bent en mensen naar jouw website komen. Door middel van unieke meerwaarde 

op je website zorg je er dan vervolgens voor dat de bezoeker overgaat tot het doen van een 

aankoop of invullen van bijvoorbeeld een contactformulier. 

Marketing is noodzakelijk omdat je met een website alleen nog geen aankopen of leads 

kan genereren. Je moet de potentiële klant verleiden via de juiste kanalen, met de juiste 

beelden, de juiste boodschap en de juiste website om uiteindelijk te kunnen scoren. Het 

draait allemaal om samenspel, elke linie ondersteunt en vult elkaar aan om zo het maximale 

uit elkaar te halen en samen te scoren met meetbaar resultaat.



Hoe kun je dan SOOM® in jouw project gaan toepassen? 

Het stappenplan voor SOOM® in jouw project:

1. Strategie

Begin bij de strategie. Zorg ervoor dat je de doelstelling duidelijk in beeld hebt. 

Formuleer een duidelijke missie en visie waarmee de doelstelling bereikt moet worden, 

met aansluitende kernwaarden. Analyseer de huidige identiteit en doelgroep. Vind 

de kwaliteiten, kansen en bedreigingen en zorg dat je alles goed in kaart brengt. 

Ontwikkel middels al deze informatie een nieuwe strategie met de juiste merkidentiteit, 

gericht op de juiste (nieuwe) doelgroep om het merk te activeren. Voeg vervolgens 

alles samen tot één helder plan.

2. Ontwerp

Maak de vertaalslag van de strategie naar een visuele identiteit. Middels de strategie 

weet je de doelgroep, tone-of-voice en beeldtaal waarmee de doelstelling bereikt 

kan worden. Vertaal dit door naar kleur, beeld, vorm en een aansluitende typografie. 

Hierdoor krijgt het merk een eigen, sterke identiteit die de essentie van het merk 

weergeeft. Zorg vervolgens ervoor dat de identiteit van het merk duidelijk vormgegeven 

en beschreven is.  

3. Ontwikkeling

Met de merkidentiteit, ontworpen op basis van de strategie om de doelstelling te 

bereiken kun je beginnen met het ontwikkelen van je online merk. Dit kan in de vorm 

van een website of applicatie, gericht op gebruiksvriendelijkheid en merkbeleving. 

Kies de juiste systemen die het beste aansluiten op de doelstelling die bereikt moet 

worden en zorg ervoor dat je online merk echt lading krijgt. Schrijf alles uit wat een 

bezoeker op jouw website of applicatie moet kunnen en vertaal deze in combinatie 

met ontwerp naar een functioneel design. 

4. Marketing

Je hebt een stevig merk staan met een duidelijke identiteit. Nu is het tijd om het merk te 

gaan vermarkten via de juiste kanalen! Binnen de strategie is een doelgroep bepaald 

en gekeken op welke kanalen zij zich bevinden. Stel de juiste kanalen middels een 

content-kalender, advertenties of drukwerk in en spreek de doelgroep op de juiste 

manier aan met de juiste beeldtaal. Middels de marketing kun jij gaan scoren voor 

jouw merk!



Benieuwd hoe Vazquez jouw organisatie kan helpen middels ons SOOM® businessmodel? 

Neem contact op!


