
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bedrijfsidentiteit vs. bedrijfsimago
een onderzoek naar de rol van bedrijfshuisvesting bij branding in de bankensector

Zoetemelk, P.M.N.

Award date:
2011

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3d9b1f68-192e-422e-92ed-bcd123407aa7


  0 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsidentiteit 

vs. 

Bedrijfsimago 
Een onderzoek naar de rol van bedrijfshuisvesting bij 

branding in de bankensector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auteur:  P.M.N. Zoetemelk (studentnummer: 0634773) 

 

Instituut:  Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit: Bouwkunde 

Opleiding:  Real Estate Management & Development 

 

Voorzitter: dr. J.J.A.M. Smeets 

Begeleiders:  ir. H.A.J.A. Appel-Meulenbroek 

  ir. D.W.Q. Havermans 

  drs. ir. M.I.K. Leussink 

 

Plaats:  Eindhoven 

Datum: 7 oktober 2011  



  1 

 

Voorwoord 
Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de Master Real Estate Management & 

Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Mijn interesse voor branding is 

gewekt in het tweede jaar van mijn opleiding, waarin ik kennis maakte met branding van 

corporate real estate. Het interessante van dit onderwerp vind ik het idee dat 

bedrijfshuisvesting naast een financiële waarde ook een andere waarde kan creëren voor 

de organisatie, bijvoorbeeld het leveren van een positieve bijdrage aan de werksfeer. 

Door te onderzoeken of bedrijfshuisvesting, van banken, bij kan dragen aan het 

bedrijfsimago hoop ik bij te dragen aan het onderwerp branding. Het schrijven van deze 

scriptie heb ik als een leerzame tijd ervaren. Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik 

maken om mijn begeleiders te bedanken. 

 

Ten eerste wil ik mevrouw Appel-Meulenbroek bedanken. Zij heeft mij in de beginfase 

van mijn scriptie geholpen nog enthousiaster te worden over het onderwerp en de opzet 

van de scriptie vast te stellen. 

 

Ten tweede wil ik de heer Havermans bedanken voor zijn begeleiding. Hij heeft mij 

geholpen de goede structuur te vinden voor mijn scriptie. Ook heeft hij mij gemotiveerd 

door te zetten in lastige situaties. 

 

Vervolgens wil ik mevrouw Leussink bedanken voor haar begeleiding. Zij heeft mij erg 

geholpen bij het vinden van de juiste structuur en het positief blijven in de eindfase van 

mijn scriptie.  

 

Tot slot wil mijn familie en vrienden bedanken die mij hebben bijgestaan bij het schrijven 

van deze scriptie.  

 

Alexander Zoetemelk 

Eindhoven, oktober 2011 
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Samenvatting 
Het onderscheiden van de organisatie is vandaag de dag voor bedrijven steeds 

belangrijker. Consumenten worden steeds veeleisender en nichemarkten worden steeds 

sneller ingevuld. Bedrijven kunnen zich onderscheiden van concurrenten door het 

uitdragen van een eigen identiteit. Dit kunnen ze doen door middel van branding van hun 

identiteit. Branding is een techniek waarbij bedrijven hun identiteit zorgvuldig managen. 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de relatie tussen corporate real estate en 

branding. De eerste aanzet is gemaakt in een onderzoek van Van Kempen (2008). In dit 

onderzoek is bekeken welke aspecten van bedrijfshuisvesting van belang zijn bij het 

uitdragen van de identiteit. In het onderzoek van Van Kempen (2008) komt naar voren 

dat bedrijfshuisvesting kan bijdragen aan de bedrijfsidentiteit. Onderliggend onderzoek 

haakt hier op in door te onderzoeken welke aspecten van belang zijn bij het waarnemen 

van het imago door de klant. Dit onderzoek is uitgevoerd onder banken en de klanten van 

banken dit omdat banken sinds 2008 (toen in Nederland de bankencrisis haar intrede 

deed) vaak in het nieuws zijn. Er wordt onderzocht op welke manier banken 

bedrijfsidentiteit uitdragen (door middel van bedrijfshuisvesting) en hoe klanten 

bedrijfsimago waarnemen. Op deze manier wordt er een koppeling gemaakt tussen 

bedrijfsidentiteit en bedrijfsimago. Doordat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de 

combinatie van deze onderwerpen heeft het huidige onderzoek een exploratief karakter.   

 

Het is onduidelijk hoe klanten het bedrijfsimago waarnemen en derhalve is het 

onduidelijk of corporate real estate managers aandacht schenken aan de juiste aspecten 

bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit. Huidig onderzoek bekijkt of  bedrijfshuisvesting 

bijdraagt aan bedrijfsimago en zo ja welke aspecten van bedrijfshuisvesting bijdragen. De 

probleemstelling is de volgende: 

 

“Op welke wijze wordt bedrijfsimago, doormiddel van bedrijfshuisvesting, waargenomen 

en komt dit overeen met de door de organisatie bedoelde bedrijfsidentiteit?” 

 

Naast de probleemstelling is er ook een doelstelling geformuleerd die luidt: 

 

Inzicht krijgen in hoeverre het bedrijfsimago en de bedrijfsidentiteit van banken 

overeenkomen en welke aspecten van bedrijfshuisvesting hier in welke mate op van 

invloed zijn, zodat organisaties hier rekening mee kunnen houden.  

 

Het onderzoek is zo opgezet dat eerst is onderzocht wat identiteit precies inhoudt en op 

welke manieren dit kan worden uitgedragen. Hierna is onderzocht wat imago is en op 

welke manieren dit kan worden waargenomen. Dit is gedaan door middel van een 

theoretisch onderzoek waar de begrippen worden verklaard. 

 

Identiteit bestaat uit unieke aspecten en wordt gecreëerd doordat sterke kanten van het 

product of de dienst extra worden benadrukt. Hierdoor wordt differentiatie ten opzichte 

van de concurrentie bewerkstelligt en identificatie voor derden mogelijk gemaakt (Van 

Kempen, 2008). Identiteit is opgebouwd uit een organisatorische dimensie en een visuele 

dimensie. Beide dimensies bestaan uit verschillende aspecten die van invloed zijn op de 
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uiteindelijke identiteit. De organisatorische dimensie gaat in op hoe een organisatie is 

opgebouwd (dit is niet direct zichtbaar voor klanten). De visuele dimensie is opgebouwd 

uit aspecten die wel zichtbaar zijn voor klanten. Identiteit bestaat uit zes verschillende 

aspecten: bedrijfscultuur, bedrijfsstrategie, bedrijfsstructuur, gedrag, 

bedrijfscommunicatie en design. Tot het aspect design behoort bedrijfshuisvesting waar 

het huidige onderzoek op gericht is.  

 

Het bedrijfsimago is een subjectieve impressie die gecreëerd wordt in de geest. Het is de 

som van de totale kennis, gevoelens en impressies betreffende de activiteiten en houding 

van een bedrijf. Het bedrijfsimago betreft niet alleen de werkelijke kwaliteiten maar ook 

denkbeeldige en toegeschreven kwaliteiten (Kennedy, 1977). Een goed waargenomen 

bedrijfsimago kan verschillende positieve effecten hebben voor de organisatie. Zo kan het 

bijdragen aan een hogere klantloyaliteit, meer investeringen en kan een goed imago 

zorgen voor het aantrekken van (meer en beter) personeel. De waarnemer kan het imago 

op twee manieren beoordelen: cognitief en emotioneel. De eerste betekent dat de 

waarnemer een beoordeling baseert op feitelijke kennis. Affectie betekent dat de 

waarnemer iets beoordeeltop basis van zijn/haar gevoel. Van de invloed die emotie heeft 

op het imago is de waarnemer zich vaak niet bewust. Het wordt bijvoorbeeld beïnvloed 

door omgevingsfactoren (bijvoorbeeld het weer). Verdere zaken die van invloed kunnen 

zijn bij het waarnemen van het imago zijn: de fysieke omgevingsfactoren, kleuren, 

vormen, en zichtbare en onzichtbare aspecten. Zichtbare aspecten zijn bijvoorbeeld 

materiaalgebruik en grootte van objecten. Onzichtbare factoren kunnen zijn historie, 

temperatuur, ambiance en geuren.  

 

Uiteindelijk is een praktijkonderzoek opgezet bestaande uit twee delen. Het eerste deel 

van het praktijkonderzoek betrof uit een interview dat is gehouden onder de corporate 

real estate managers van banken. In dit interview is door banken aangeven (door middel 

van open vragen) hoe zij hun bedrijfsidentiteit zien en hoe zij dit uitdragen. Antwoorden 

uit de interviews zijn vervolgens gebruikt als input voor het tweede gedeelte van het 

praktijkonderzoek. Het tweede gedeelte bestond uit een enquête gehouden onder de 

klanten van banken. De enquête is ingegaan op hoe klanten bedrijfsimago waarnemen 

(via bedrijfshuisvesting). Uiteindelijk zijn de resultaten vergeleken om zo een beeld te 

krijgen van de verschillen/overeenkomsten van de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago.  

 

Uit de voor dit onderzoek gehouden interviews met de banken komt naar voren dat 

bedrijfshuisvesting niet het belangrijkst wordt gevonden bij het uitdragen van de 

identiteit. Bedrijfshuisvesting wordt voor gegaan door de aspecten reclame en personeel.  

Aan deze twee aspecten geven de banken meer aandacht wat betreft het uitdragen van de 

identiteit.  

 

Een van de belangrijkste aspecten van bedrijfshuisvesting voor banken met betrekking tot 

het uitdragen van de bedrijfsidentiteit is bereikbaarheid. Banken geven aan op een goed 

bereikbare locatie te willen zitten (dit is meestal het centrum of de aanlooproute hier naar 

toe). Naast bereikbaarheid wordt er grote waarde gehecht aan de façade van de bank. De 

bank dient goed zichtbaar te zijn en snel te worden opgemerkt door klanten.  
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Klanten vinden bedrijfshuisvesting ondergeschikt van belang voor het imago. Ze vinden 

het na sponsoring en gedrag van het personeel de factor die het meest bijdraagt aan het 

waarnemen van imago. Wanneer we dieper op bedrijfshuisvesting in gaan zien we dat 

klanten aangeven dat de bereikbaarheid van de bank van belang is voor het imago. Dit 

komt overeen met wat de meeste banken belangrijk vinden. Klanten vinden naast 

bereikbaarheid de inrichting van de bank belangrijk bij het waarnemen van het 

bedrijfsimago. Voor de klanten zijn een hoop aspecten (van bedrijfshuisvesting) niet van 

belang bij het waarnemen van het bedrijfsimago. De vergelijkingen tussen de banken en 

de klanten worden in tabel 1 weergegeven. De tabel toont de aspecten met betrekking tot 

het uitdragen van de bedrijfsidentiteit (banken) en het waarnemen van het bedrijfsimago 

(klanten).  

 
Vraag nummer 

Interview/enquête 
(zie bijlage I & II) 

 Banken Klanten 

26.1 / 11.1 Architectonische stijl   

26.2 / 11.2 Bereikbaarheid +  + 

26.3 / 11.3 Beveiligde toegang van het gebouw   

26.4 / 11.4 Façade +   

26.5 / 11.5 Hoofdentree gebouw   

26.6 / 11.6 Inrichting  + 

26.7 / 11.7 Kleur van de verschillende aspecten   

26.8 / 11.8 Kwaliteitsniveau afwerking +/-  

26.9 / 11.9 Lichttoepassingen   

26.10 / 11.10 Mate van herkenbaarheid   

26.11 / 11.11 Reputatie omgeving +/-  

26.12 / 11.12 Symbolen   

26.13 / 11.13 Voorzieningen omgeving +/-  

26.14 / 11.14 Zichtbaarheid +/-  

26.15 / 11.15 Zichtbaarheid energie toepassingen   

Tabel 1: Overzicht van de aspecten van bedrijfshuisvesting die, volgens de banken en de klanten, een rol 

spelen bij de identiteit en het imago. De belangrijkste aspecten (dit zijn de aspecten die minstens 3 van de 4 

banken belangrijk vinden) worden weergegeven met +. De iets minder belangrijke aspecten (dit zijn de 

aspecten die 2 van de 4 banken belangrijk vinden) worden weergegeven met +/-. 

 

De rol die huisvesting speelt met betrekking tot het waarnemen van het imago blijkt 

beperkt. Er kan gesteld worden dat er een gedeeltelijke overeenkomst is tussen de 

identiteit en het imago. Het is opvallend dat juist bereikbaarheid naar voren komt en dat 

zowel banken als klanten dit van belang achten. Klanten vinden de inrichting van de bank 

van belang. De vraag kan gesteld worden of bereikbaarheid en inrichting wel betrekking 

hebben op het bedrijfsimago of dat er op de achtergrond iets anders speelt namelijk, dat 

deze aspecten betrekking hebben op de functionaliteit van de bank in het algemeen.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Concurreren op de hedendaagse markt wordt steeds complexer. Waar een product zich 

vroeger kon onderscheiden door goedkoper en/of beter te zijn, is dat vandaag de dag een 

stuk gecompliceerder. Consumenten zijn tegenwoordig steeds veeleisender wat betreft de 

aanschaf van een product of dienst. Branches raken steeds meer verzadigd en 

nichemarkten worden steeds beter en sneller ingevuld. Hierdoor zullen bedrijven zich 

steeds vaker door een eigen identiteit proberen te onderscheiden van de concurrentie. 

Deze identiteit kan door middel van branding worden uitgedragen. Het belang van een 

sterke identiteit wordt voor steeds meer organisaties duidelijk. Ze zien steeds meer in dat 

een sterke identiteit een positieve invloed kan hebben op hun plaats op de markt. Zo kan 

het, naast het aantrekken van investeerders, bijdragen aan het motiveren van werknemers 

en het differentiëren van een product of dienst (Leventhal, 1996). Er zijn verschillende 

aspecten waar een bedrijf zich op richt bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit, zoals: 

corporate behaviour, corporate strategy, corporate structure, corporate culture, corporate 

communication en corporate design (Appel-Meulenbroek et al, 2010).  

 

Branding is een techniek waarbij de bedrijfsidentiteit door middel van marketing wordt 

uitgedragen. Dit wordt voornamelijk gedaan door op het gevoel van de consument in te 

spelen. De bedrijfsidentiteit, die het gevoel van de consument moet aanspreken, 

weerspiegelt over het algemeen de bedrijfsvisie, cultuur, waarden, normen en de historie 

van de organisatie (Balmer, 1998; Van Kempen, 2008).  

 

Branding wordt voor het eerst toegepast in 1886 door het merk Kodak (Aaker, 1996). Het 

bedrijf Kodak richtte zijn reclames steeds meer op het gevoel van consumenten. Deze 

vorm van branding heeft een positief effect op de verkoop van hun producten. Naast 

Kodak zijn er verschillende andere voorbeelden van organisaties die op het gevoel van de 

consument inspelen. Een van deze organisaties is Coca-Cola. Zij promoten hun frisdrank 

zo dat je bij het drinken van hun frisdrank je je meteen gelukkig voelt. Dit doen ze door 

pakkende reclames te maken die inspelen op het gevoel van geluk, door het sponsoren 

van evenementen en door het voeren van een herkenbaar bedrijfslogo en een pakkende 

slogan. Hierdoor denken klanten sneller aan Coca-Cola dan aan een concurrent (Aaker, 

1996).  

 

Hoewel steeds meer bedrijven branding toepassen is uit onderzoek van Melewar (2003) 

gebleken dat het voor de meeste bedrijven onduidelijk is wat zij moeten doen om een 

bepaalde identiteit uit te dragen. Corporate branding richt zich op het uitdragen van de 

identiteit door middel van: communicatie, gedrag en design (Van Kempen, 2008). Onder 

design vallen verschillende aspecten zoals promotiemateriaal, reclames en 

bedrijfshuisvesting. Van Kempen (2008) heeft onderzocht in hoeverre corporate real 

estate aspecten volgens corporate real estate managers bijdragen aan bedrijfsidentiteit. De 

aspecten van bedrijfsidentiteit die volgens haar te maken hebben met bedrijfshuisvesting 

richten zich op herkenbaarheid, bereikbaarheid, et cetera (Van Kempen, 2008).  
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1.2 Probleemschets en onderzoekopzet 

Dit onderzoek zal in gaan op hoe corporate real estate (bedrijfshuisvesting) een bijdrage 

kan leveren aan corporate branding. Het onderzoek zal inspringen op het onderzoek van 

Van Kempen (2008). Er zijn volgens haar drie verschillende dimensies van branding, te 

weten: bedrijfsidentiteit, communicatie en bedrijfsimago. De drie dimensies die Van 

Kempen gebruikt komen voort uit het onderzoek van Balmer & Greyser (2006). In hun 

onderzoek worden er in plaats van drie vijf soorten dimensies onderscheiden, te weten: 

• Actual identity (identiteit); 

• Communicated identity (communicatie); 

• Conceived identity (imago); 

• Ideal identity; 

• Desired identity. 

 

Met actual identity wordt de identiteit bedoeld zoals de organisatie deze zelf ervaart. 

Communicated identity is de manier waarop een bedrijf zich positioneert (welke identiteit 

zij tonen). Met conceived identity wordt de identiteit bedoeld zoals de klant het ziet. Ideal 

identity is de identiteit die voor de organisatie het meest geschikt is. Dit is voor iedere 

organisatie uniek. Desired identity is de identiteit zoals het bedrijf de identiteit het liefst 

zou zien. Ook dit is voor iedere organisatie uniek. Met betrekking tot de punten benoemd 

door Balmer & Greyser (2006) en behandeld door van Kempen (2008) is het interessant 

om de relatie tussen actual identity, communicated identity en conceived identity te 

onderzoeken. In figuur 1-1 is een vereenvoudigd model weergegeven. In dit model (en 

onderzoek) zijn de begrippen die Balmer & Greyser gebruiken hernoemd ten behoeve 

van de duidelijkheid. Actual identity is in dit onderzoek bedrijfsidentiteit. Communicated 

identity is communicatie en conceived identity is bedrijfsimago.  

 

 
Figuur 1-1: Drie verschillende types identiteiten en hun relaties, bewerking van Balmer en Greyser (2006). 

 

Van Kempen (2008) heeft haar onderzoek gebaseerd op de bedrijfsidentiteit (de 

organisatie). Het huidige onderzoek zal zich richten op het bedrijfsimago (de klant). Het 

bekijkt welke aspecten van bedrijfshuisvesting van belang zijn, voor de klant, bij het 

waarnemen van bedrijfsimago. In deze studie worden allereerst de algemene aspecten 

bekeken die hierop van invloed kunnen zijn. In een later stadium wordt er ingezoomd op 

de specifieke aspecten van bedrijfshuisvesting die van invloed zijn op het bedrijfsimago. 

Uiteindelijk worden deze aspecten vergeleken met de aspecten die voor de corporate real 

estate manager van belang zijn bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit.  

 

Uit eerder onderzoek (Van Kempen, 2008) is gebleken hoe corporate real estate 

managers denken over het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. De vraag is of de  

uitgedragen bedrijfsidentiteit overeenkomt met het waargenomen bedrijfsimago. Er zijn 

verschillende aspecten die van invloed zijn bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit, zoals: 

gedrag personeel, bedrijfshuisvesting, reclame, et cetera. Het is niet duidelijk welke 

aspecten klanten belangrijk vinden met betrekking tot het waarnemen van het 
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bedrijfsimago. Draagt bedrijfshuisvesting bij aan bedrijfsimago en zo ja welke aspecten 

van bedrijfshuisvesting dragen hier aan bij. Vanwege deze onbeantwoorde vragen is het 

onduidelijk of corporate real estate managers aandacht schenken aan de juiste aspecten 

bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit. 

1.3 Probleemstelling en doelstelling 

Aan de hand van de aanleiding en probleemschets is de volgende probleemstelling 

geformuleerd: 

 

“Op welke wijze wordt bedrijfsimago, doormiddel van bedrijfshuisvesting, waargenomen 

en komt dit overeen met de door de organisatie bedoelde bedrijfsidentiteit?” 

 

De volgende deelvragen hebben betrekking op de probleemstelling: 

 

• Wat is  bedrijfsidentiteit en welke aspecten spelen hierbij een rol? 

• Op welke wijze kan bedrijfsidentiteit worden uitgedragen? 

o Hoe kan identiteit uitgedragen worden met behulp van bedrijfsvastgoed?  

• Hoe nemen klanten de identiteit van de organisatie waar? (imago) 

o  Aan welke aspecten van het imago hechten klanten waarde? 

• Welke aspecten van bedrijfshuisvesting zijn van invloed op het imago? 

• Op welke manier komt het waargenomen imago overeen met de uitgedragen 

identiteit?  

1.4 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

 
Inzicht krijgen in hoeverre het bedrijfsimago en de bedrijfsidentiteit van banken 

overeenkomen en welke aspecten van bedrijfshuisvesting hier in welke mate op van 

invloed zijn, zodat organisaties hier rekening mee kunnen houden.  

1.5 Onderzoeksafbakening 

Het onderzoek is primair op banken gericht. Dit vanwege twee redenen. De eerste is de 

manier waarop banken het afgelopen jaar in het nieuws zijn gekomen. Zo ging in 2008 de 

eerste bank (Icesave) failliet waar maar liefst 108.000 Nederlandse spaarders nadelige 

invloeden van ondervonden. De Nederlandse spaarders en overheid zijn in het totaal voor 

€ 1,6 miljard gedupeerd. Ook dichter bij huis raakten banken in de problemen. Zo werd 

de ABN AMRO bank in 2008 vanwege grote financiële problemen grotendeels verkocht 

aan de Nederlandse staat. In oktober 2008 moest ING aankloppen bij het rijk. Er werd 

een lening afgesloten voor € 22 miljard omdat de balans van de bank onvoldoende 

solvabel bleek te zijn. Tot op de dag van vandaag (oktober 2011) kampen banken met 

problemen. Dit maakt financiële instellingen een interessant onderzoeksonderwerp. De 

andere reden dat dit onderzoek betrekking heeft op de banken is dat Van Kempen (2008) 

in haar onderzoek ook banken heeft onderzocht.  

 

 



  10 

Van Kempen (2008) geeft in haar onderzoek aan dat organisaties zich bewust zijn van de 

rol die corporate real estate kan spelen bij het uitdragen van bedrijfsidentiteit. Omdat het 

niet duidelijk is hoe bedrijfshuisvesting bij kan dragen aan bedrijfsimago zal dit 

onderzoek zich primair richten op bedrijfsimago met betrekking tot bedrijfshuisvesting. 

Waar het onderzoek van Van Kempen de bedrijfsidentiteit onderzoekt, onderzoekt  het 

huidige onderzoek de ervaringen van de klant met betrekking tot het waarnemen van 

bedrijfsimago via bedrijfshuisvesting, zodat vastgesteld kan worden of de 

bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago overeenkomen.  

1.6 Plan van Aanpak 

In figuur 1-2 wordt het plan van aanpak schematisch weergegeven. In dit schema zijn de 

deelvragen meegenomen om zo tot de doelstelling te komen.  

 

 
Figuur 1-2: Onderzoeksindeling. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt bepaald wat bedrijfsidentiteit is en hoe dit kan worden 

uitgedragen. Er wordt een tweedeling gemaakt tussen de organisatorische dimensie en de 

visuele dimensie. Per dimensie wordt bekeken op welke manier het bij kan dragen aan de 

bedrijfsidentiteit. Nadat dit duidelijk is geworden wordt er in dit hoofdstuk ingezoomd op 

bedrijfshuisvesting en de verschillende aspecten die daarbij een rol spelen.  
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In Hoofdstuk 3 wordt besproken wat bedrijfsimago is en hoe dit wordt gevormd. De 

belangrijke algemene aspecten van bedrijfsimago worden behandeld net zoals de 

aspecten van bedrijfshuisvesting. Ook wordt er omschreven wat de voordelen van een 

goed bedrijfsimago kunnen zijn.  

Hoofdstuk 4 richt zich op het onderzoeksdesign. Het hoofdstuk wordt in tweeën gedeeld. 

Het eerste gedeelte bestaat uit het meetinstrument voor het interview met de corporate 

real estate manager.  Hierbij wordt bekeken welke aspecten belangrijk worden gevonden 

met betrekking tot de bedrijfsidentiteit. Het tweede gedeelte van het hoofdstuk richt zich 

op de enquête die onder klanten wordt gehouden. Hier worden aspecten die belangrijk 

zijn voor het bedrijfsimago behandeld.  

Hoofdstuk 5 analyseert de resultaten uit de interviews met banken. De interviews 

worden beschrijvend geanalyseerd per bank om zo duidelijk te maken hoe de banken de 

bedrijfsidentiteit zien.  

In hoofdstuk 6 komt de analyse van de enquête aan bod. De analyse van de enquête 

bestaat uit drie verschillende gedeeltes. Er wordt begonnen met een beschrijving van de 

steekproef. In het tweede gedeelte wordt er gekeken welke aspecten van 

bedrijfshuisvesting van belang zijn bij het waarnemen van bedrijfsimago. Het laatste 

gedeelte gaat in op het bedrijfsimago per bank. Hier wordt per bank een beschrijvende 

analyse gemaakt op welke manier de klant het bedrijfsimago waarneemt.  

In Hoofdstuk 7 wordt een vergelijking gemaakt tussen de uitkomsten van het interview 

(met de corporate real estate managers) en de uitkomsten van de enquêtes. Allereerst 

worden de algemene aspecten van bedrijfsidentiteit en bedrijfsimago behandeld. Hierna 

wordt er ingezoomd op bedrijfshuisvesting. In dit gedeelte wordt het duidelijk welke 

verschillen/overeenkomsten er zijn tussen de aspecten die de bank belangrijk vindt en de 

aspecten die volgens de klant bijdragen aan de sterkte van het imago.  

In Hoofdstuk 8 worden de conclusies van het onderzoek beschreven en worden 

aanbevelingen gedaan. 
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2 Bedrijfsidentiteit 
Dit hoofdstuk gaat in op wat identiteit is en welke aspecten bijdragen aan het uitdragen 

van identiteit. Uiteindelijk wordt er gekeken op welke wijze bedrijfshuisvesting een rol 

speelt bij bedrijfsidentiteit. Als eerst wordt het begrip identiteit gedefinieerd (paragraaf 

2.1). Vervolgens worden de verschillende dimensies van de bedrijfsidentiteit besproken 

(paragraaf 2.2). In paragraaf 2.3 wordt er in gegaan op de verschillende aspecten van 

bedrijfsidentiteit met betrekking tot de bedrijfshuisvesting. Uiteindelijk wordt dit 

hoofdstuk afgesloten met een conclusie. 

2.1 Het begrip identiteit 

Identiteit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Bedrijfsidentiteit wordt  

in 1988 geïntroduceerd in een studie van Lippincott en Margulies (Melewar & Saunders, 

1999). Zij brengen bedrijfsidentiteit in verband met het bedrijfslogo en symbolen en 

stellen dat deze aspecten worden gebruikt om de organisatie te identificeren. Dit 

hoofdstuk zal duidelijk maken dat dit nog maar een klein deel is van de identiteit. 

 

Wanneer er wordt gekeken naar identiteit als begrip kan volgens het wetboek burgerlijk 

recht de volgende definitie worden aangehaald: “het zich bewust zijn van de eigen 

persoonlijkheid, in zoverre deze zich van een andere onderscheidt”. Deze benadering is 

echter vrij algemeen. 

 

Volgens He & Balmer (2007) is bedrijfsidentiteit een afgeleide van persoonlijke 

identiteit. Er wordt uit gegaan van het idee dat ieder wezen een eigen identiteit heeft. He 

& Balmer (2007) stellen in het begin van hun betoog dat bedrijfsidentiteit omschreven 

kan worden als de kenmerken van een organisatie. Verder in hun onderzoek ontleden zij 

het begrip steeds verder en komen zij tot de conclusie dat bedrijfsidentiteit de identiteit is 

zoals de organisatie deze zelf ervaart. Schultz et al. (2000) stellen dat bedrijfsidentiteit 

kan worden omschreven als hoe een organisatie zich uit, en differentieert van de 

concurrentie. In deze studie kijken zij naar verschillende concepten van bedrijfsidentiteit 

om deze vervolgens af te zetten tegen cultuur en het imago. Verder kijken Schultz et al. 

(2000) naar zaken die bedrijfsidentiteit kunnen uitdragen en welke aspecten binnen het 

bedrijf hierdoor verbeterd kunnen worden. He & Balmer (2007) onderzoeken de synergie 

tussen bedrijfsidentiteit en organisatorische identiteit. In tegenstelling tot Schultz et al. 

(2000) zoeken zij niet zozeer naar een duidelijke relatie tussen cultuur en het imago maar 

richten zij zich op hoe bepaalde vormen van identiteit elkaar kunnen versterken.  

 

Olins (1990) kijkt niet naar de synergie tussen verschillende soorten identiteit maar meer 

naar hoe strategie door identiteit voor derden zichtbaar kan worden. Deze benadering is 

in lijn met Schultz et al. (2000) die net als Olins (1990) kijken hoe de bedrijfsidentiteit de 

organisatie positief kan beïnvloeden. Bedrijfsidentiteit kan volgens Olins (1990) worden 

omschreven als wat de organisatie is, wat de organisatie doet, hoe de organisatie dit doet, 

hoe dit verbonden wordt aan de organisatie en welke strategie de organisatie toepast. 

Aaker (1990) bekijkt hoe bedrijfsidentiteit een bijdrage kan leveren aan de organisatie. 

Hij bekijkt hoe identiteit gebrand kan worden zodat stakeholders dit waarnemen. Er 

wordt door hem onderzocht hoe de relatie tussen het merk en derden is. Voor een goede 
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bedrijfsidentiteit moet men een duidelijk beeld hebben van de kernwaarden en 

standpunten van de organisatie, de manier waarop de organisatie waargenomen wil 

worden, welke eigenschappen de organisatie projecteert en welke relaties de organisatie 

belangrijk vindt (Aaker, 1990). Dit is te vergelijken met het standpunt van Schultz et al. 

(2000) die stellen dat bedrijfsidentiteit uit vier elementen bestaat: wie het is, wat ze doen, 

hoe ze het doen en waar ze heen willen gaan.  

 

Een goede bedrijfsidentiteit kan voor veel bedrijfsmatige voordelen zorgen (ten opzichte 

van de concurrentie) (Melewar & Wooldridge, 2001; Melewar & Karaosmanoglu, 2006).  

Cornelissen (2003) geeft enkele voordelen van een sterke bedrijfsidentiteit. 

Bedrijfsidentiteit zorgt voor herkenning, stabiliteit en coherentie. Naast deze voordelen 

zijn er nog andere voordelen waaraan een goede identiteit kan bijdragen zoals: het 

versnellen van de (product)levenscyclus, werknemers aantrekken, publieke erkenning 

voor (sociaal)werk/verantwoordelijkheid en het verlagen van de grenzen tussen interne en 

externe verwachtingen (Balmer & Gray, 2000). 

 

Bedrijfsidentiteit wordt door Cornelissen et al. (2003) gezien als belangrijke en unieke 

aspecten die de organisatie onderscheidt, stabiliseert en coherentie binnen de organisatie 

bewerkstelligt. Interessant aan het onderzoek van Cornelissen et al. is dat zij 

bedrijfsidentiteit benaderen als theoretisch onderwerp en als begrip uit de praktijk. 

Hierdoor kunnen zij een lijst samenstellen met aspecten die volgens hen bedrijfsidentiteit 

beïnvloeden. Dit is te koppelen aan het onderzoek van He & Balmer (2007) en dat van 

Van Kempen (2008). Aspecten zoals strategie, cultuur en kerncompetenties zijn volgens 

hen noodzakelijke factoren die de bedrijfsidentiteit vormen dan wel beïnvloeden. Andere 

belangrijke aspecten zijn de bedrijfsnaam en emblemen/visuele aspecten die het bedrijf 

herkenbaar maken. Het aspect strategie komt ook terug in het onderzoek van Melewar & 

Karaosmanoglu (2006). Zij omschrijven bedrijfsidentiteit als strategische manifestatie 

van de visie en missie samen gebracht door diverse strategieën. Deze zaken komen 

overeen met de ideeën van Schultz et al. (2000) en Van Kempen (2008). In deze  twee 

laatst genoemde onderzoeken komt naar voren dat bedrijfsidentiteit voortkomt uit 

bepaalde punten zoals strategie en cultuur. Naast deze punten vermelden zij dat het 

ethisch handelen van organisaties ook van belang is. In het onderzoek van Balmer en 

Grey (2000) wordt ook benadrukt dat factoren die kenmerkend zijn voor de organisatie 

van belang zijn om de organisatie te onderscheiden. Dit kunnen zaken zijn zoals 

milieuvriendelijk ondernemen, betrokken zijn bij de samenleving, et cetera.  

 

De meest complete omschrijving van bedrijfsidentiteit komt uit het werk van Van 

Kempen (2008) en wordt in het kader hieronder weergegeven. Dit onderzoek sluit zich 

aan bij de omschrijving van Van Kempen (2008) omdat deze aansluit bij het doel van dit 

onderzoek. 
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2.2 Dimensies  van identiteit 

He & Balmer (2007) verdelen bedrijfsidentiteit in een visuele dimensie en een 

organisatorische dimensie. Beide dimensies hebben een eigen rol bij het uitdragen van 

bedrijfsidentiteit. De visuele dimensie creëert waarde doordat ze zowel op zichzelf kan 

staan maar ook beïnvloed wordt door de organisatorische dimensie. Onder de visuele 

dimensie wordt verstaan: communicatie, logo’s, slagzinnen, kleuren en architectuur. 

Deze visuele dimensie zal eerder dan de organisatorische dimensie gebruikt worden voor 

marketing doeleinden. De organisatorische dimensie ondersteunt de visuele dimensie en 

wordt in het onderzoek van He & Balmer (2007) geïnterpreteerd als strategie, structuur 

en cultuur. In een studie van Moingeon & Ramanantsoa (1997) stellen de auteurs 

eveneens dat identiteit is opgebouwd uit twee gedeeltes; het zichtbare en het onzichtbare 

gedeelte. Dit komt gedeeltelijk overeen met de manier waarop He & Balmer (2007) 

identiteit behandelen doordat zij dezelfde factoren behandelen die identiteit beïnvloeden. 

Design, gedrag en communicatie vormen de visuele dimensie; de manier waarop de 

organisatie zichzelf presenteert (Van Kempen, 2008). Deze visuele aspecten worden 

volgens van Riel & Balmer (1997) gebruikt bij de identificatie van zaken. Het andere 

gedeelte is het onzichtbare gedeelte (de organisatorische dimensie). Volgens Otubanjo & 

Melewar (2007) is de organisatorische dimensie de dimensie die zich bezig houdt met de 

kenmerken van de organisatie. Zowel Gorb (1992), Balmer & Greyser (2002) en He & 

Melewar (2006) zijn het er over eens dat visuele zaken bijdragen aan het vormen en 

uitdragen van identiteit. Allen benoemen ze tenslotte dezelfde factoren en invloeden die 

aanwezig zijn bij beide dimensies. Een overzicht van de dimensies is te vinden in figuur 

2-1.  

 

 
Figuur 2-1: Bedrijfsidentiteit opgesplitst in een organisatorische en visuele dimensie. 

 

 

 

 

Identiteit bestaat uit unieke aspecten en wordt gecreëerd doordat sterke kanten van het 

product of de dienst extra worden benadrukt. Hierdoor wordt differentiatie ten 

opzichte van de concurrentie bewerkstelligt en identificatie voor derden mogelijk 

gemaakt.  
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2.2.1 Identiteit vormen: organisatorische identiteit 

Bedrijfsidentiteit komt voort uit verschillende aspecten die door de organisatie belangrijk 

worden gevonden. Het wordt gezien als strategische manifestatie van de bedrijfsmissie 

(Melewar & Wooldridge, 2001). Het wordt beïnvloed door verschillende strategieën 

betreffende human resources, marketing of productie (Melewar & Wooldridge, 2001). In 

een ander onderzoek van Melewar & Karaosmanoglu (2006) worden deze strategieën 

opnieuw aangehaald en wordt gesteld dat bedrijfsidentiteit wordt gevormd door 

verschillende factoren zoals: bedrijfscultuur, bedrijfsstrategie, bedrijfsstructuur, gedrag, 

design en bedrijfscommunicatie. Zowel de studie van Melewar & Karaosmanoglu (2006) 

als de studie van Melewar & Wooldridge (2001) richt zich op hoe identiteit gebruikt 

wordt door verschillende organisaties. Van Kempen (2008) behandelt dezelfde factoren  

als Melewar & Karaosmanoglu (2006) en Melewar & Wooldridge (2001). Van Kempen 

heeft dit verder uitgewerkt en heeft deze factoren verwerkt in een model. Hierbij maakt 

zij onderscheid tussen de twee dimensies. De factoren die Van Kempen (2008) 

onderverdeeld onder de organisatorische dimensie worden weergegeven in figuur 2.2 en 

worden hieronder omschreven. 

 

De basis voor het vormen van identiteit ligt bij de historie, oprichter, nationaliteit en de 

subculturen van de organisatie (Van Kempen, 2008). De historie van het bedrijf is 

belangrijk en zegt veel over de continuïteit en stabiliteit van de organisatie en de ideeën 

van de oprichter. Wanneer de identiteit wordt aangepast dient deze altijd in lijn te liggen 

met de geschiedenis (Melewar & Karaosmanoglu, 2006; Blomback, 2009). Aan de hand 

van deze basis en door middel van een missie en visie wordt de bedrijfscultuur (1) 
gevormd. Naast de missie en visie vallen ook de normen en waarden onder deze 

bedrijfscultuur.  De bedrijfscultuur vormt de onderlegger voor  de gehele organisatie 

(Van Kempen, 2008). De bedrijfscultuur beïnvloedt onder andere het gedrag van de 

werknemer, de bedrijfsstrategie en de communicatie.  
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Figuur 2-2: De factoren die van invloed zijn bij de organisatorische dimensie van bedrijfsidentiteit. 

(Bron:  bewerking van Van Kempen, 2008) 

 

De bedrijfsstrategie (2) richt zich op hoe een organisatie zich op de markt plaatst. Het 

bekijkt hoe ze zich differentiëren ten opzichte van de concurrentie en het bepaalt de 

positie ten opzichte van de klant. De bedrijfsstrategie wordt onderverdeeld in een 

positioneringstrategie en een differentiatiestrategie.  

 

De bedrijfsstructuur (3) betreft aspecten zoals de organisatiestructuur en de 

brandstructuur. De organisatiestructuur komt voort uit zaken als de bedrijfscultuur en de 

bedrijfsstrategie. Het betreft zaken zoals hiërarchie, communicatielijnen en 

verantwoordelijkheden binnen het bedrijf. De brandstructuur behoort ook tot 

bedrijfsstructuur maar richt zich meer op de promotie van het merk. Het richt zich op hoe 

verschillende onderdelen van een bedrijf in de markt gezet kunnen worden. De merken 

Unox en Becel behoren bijvoorbeeld allebei tot Unilever maar worden beide afzonderlijk 

gemanaged (Van Kempen, 2008). 
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2.2.2 Identiteit uitdragen: visuele identiteit 

De factoren die van invloed zijn op de organisatorische dimensie vormen de basis voor de 

visuele dimensie. Er is één factor die zowel bij de organisatorische dimensie van invloed 

als bij de visuele dimensie. Deze factor is gedrag (zoals behandeld in paragraaf 2.2.1). 

Figuur 2-3 toont welke aspecten van de visuele dimensie bijdragen aan het uitdragen van 

de bedrijfsidentiteit.  

 

 
Figuur 2-3: De factoren die van invloed zijn bij de visuele dimensie van identiteit. 

(Bron:  bewerking van Van Kempen, 2008) 

 

Het gedrag (4) bepaalt hoe er gecommuniceerd wordt met derden en relateert aan 

activiteiten, acties, manieren, et cetera (Otubanjo & Melewar, 2007). Gedrag wordt 

beïnvloed door de bedrijfscultuur en door het design van het bedrijf. Gedrag wordt als 

een belangrijke factor gezien met betrekking tot het uitdragen van de bedrijfsidentiteit 

(Van Kempen, 2008). Omdat in dit onderzoek vooral gekeken wordt hoe verschillende 

aspecten van bedrijfshuisvesting een rol spelen bij het beïnvloeden van bedrijfsimago, is 

gedrag buiten beschouwing gelaten. 

 
Bedrijfscommunicatie (5) is naast gedrag en design een van de manieren waarop 

identiteit wordt uitgedragen. Onder bedrijfscommunicatie (zowel intern als extern) wordt 

zowel bewuste als onbewuste communicatie verstaan. Het vormt een essentieel onderdeel 

bij het overbrengen van bedrijfsidentiteit. Doormiddel van communicatie wordt onder 

andere getracht bekendheid bij het publiek te generen en de perceptie van klanten te 

beïnvloeden (Melewar & Karaosmanoglu, 2005; Van Kempen, 2008; Blomback, 2009). 
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Bedrijfscommunicatie wordt beïnvloed door bijna alle andere factoren die te maken 

hebben met het vormen en uitdragen van bedrijfsidentiteit. Er zijn verschillende vormen 

bedrijfscommunicatie (zoals: marketingcommunicatie, managementcommunicatie en 

organisatiecommunicatie) die allen hun eigen inhoud hebben. Zo omvat 

marketingcommunicatie aspecten die te maken hebben met de verkoop van een product 

of dienst. Deze vorm van communicatie probeert voornamelijk de eindgebruiker te 

bereiken (Blomback, 2009). Managementcommunicatie is de communicatie op 

managementniveau en is dan ook vooral intern maar wel zichtbaar voor stakeholders. 

Organisatiecommunicatie is de manier waarop de organisatie als een geheel haar 

bedrijfsidentiteit uitdraagt. Vooral managementcommunicatie en 

organisatiecommunicatie zijn georganiseerde communicatiemiddelen (Grunig, 1993; Van 

Kempen, 2008).  

 

Het design (6) van een bedrijf wordt beïnvloed door het gedrag, de bedrijfscultuur, de 

bedrijfsstrategie en de bedrijfsstructuur. Het design wordt uitgedragen met behulp van 

visuele elementen, zoals: slogan, logo/symbolen, kleur en typografie. Verder kan het 

design zijn verwerkt in andere zaken zoals producten, interieur en exterieur, 

promotiemateriaal, bedrijfshuisvesting, et cetera. Voor deze studie is het meest essentiële 

punt het design en meer specifiek de aspecten van bedrijfshuisvesting die bijdragen aan 

het uitdragen van bedrijfsidentiteit. Bedrijfshuisvesting is een aspect van design waar 

mensen mee in aanraking komen. Doordat klanten bedrijfshuisvesting waarnemen kan dit 

bijdragen aan de identiteit. Design (en indirect bedrijfshuisvesting) heeft een dubbele 

functie. Enerzijds kan het de waarden en filosofie van het bedrijf uitdragen en anderzijds 

ondersteunt het ook de bedrijfscommunicatie (Baker & Balmer, 1997; Melewar & 

Wooldridge, 2001; Melewar & Karaosmanoglu, 2005).  

 

Uit figuur 2-3 blijkt dat design de communicatie beïnvloedt maar ook zelf van invloed is 

op de bedrijfsidentiteit. Doormiddel van bedrijfscommunicatie brengt de organisatie een 

boodschap naar buiten die door het design ondersteund dient te worden. Het is van belang 

dat alle factoren die bedrijfsidentiteit kunnen uitdragen juist op elkaar aansluiten om zo 

een synergie te creëren tussen de aspecten (Aaker, 1996; Aurand et al., 2005; Boone, 

2000).  

 

Uiteindelijk dragen alle factoren bij aan de bedrijfsidentiteit en vormen ze gezamenlijk de 

uitgedragen identiteit (figuur 2-4). Een corporate brand wordt door Balmer & Gray 

(2003) als niet noodzakelijk omschreven, maar kan wel vele (financiële) extra’s 

opleveren.  
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Figuur 2-4: De factoren die van invloed zijn op zowel de organisatorische dimensie als de visuele dimensie 

van identiteit. (Bron:  bewerking van Van Kempen, 2008) 

 

Zaken die een belangrijke rol spelen met betrekking tot de bedrijfsidentiteit zijn kort 

samengevat: bedrijfscultuur, -strategie, -structuur, het gedrag binnen een bedrijf, 

communicatie en het design van een bedrijf. Deze zaken worden ook genoemd in de 

onderzoeken van Van Riel & Balmer (1997) en Cornelissen (2003). In tegenstelling tot 

van Kempen (2008) stellen deze auteurs dat omgevingsfactoren ook een rol spelen in het 

proces. Onder de omgevingsfactoren worden zaken verstaan zoals politieke milieu, de 

economie, huidige techniek, industriële sector, cultuur en de internationale markt.  

2.3 Design 

Zoals eerder vermeld staat design (en meer specifiek op bedrijfshuisvesting) centraal in 

dit onderzoek. Design heeft een steeds belangrijkere functie. Bijvoorbeeld bij de aanschaf 

van een auto. Hierbij wordt de keuze voor een auto naast de prijs beïnvloed door het 

design. Maar ook bij de aanschaf van een badkamer is het design een doorslaggevende 

factor en zelfs bij de aanschaf van parfum (door middel van het ontwerp van de flesjes) 

vormt design een belangrijk aspect (Schmitt et al., 1995). Voor organisaties wordt design 

een steeds belangrijker aspect aangezien het de waarden, normen en filosofie 

weerspiegelt en communicatie ondersteunt (Schmitt et al., 1995; Van Kempen, 2008). 

Design wordt gebruikt om de corporate brand uit te dragen. Het is een meer tastbaar 

aspect binnen de organisatie doordat het zichtbaar is. Het bevat alle zichtbare elementen 

die, zowel bewust als onbewust, bedrijfsidentiteit uitdragen (Melewar & Karaosmanoglu 

2006; Van Kempen, 2008).  
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De bedrijfsidentiteit die uitgedragen wordt door het design bestaat uit een aantal 

elementen, zoals: naam, slogan, logo/symbolen, kleur en typografie (Melewar & 

Wooldridge, 2001; Melewar & Karaosmanoglu, 2006; Van Kempen, 2008). Van Kempen 

(2008) maakt in dit kader onderscheidt tussen vier groepen: Presentations, Publications, 

Properties en products. Presentations zijn de middelen die worden gebruikt om een 

product aan te bieden zoals verpakkingen en labels. Publications zijn de manieren waarop 

iets onder de aandacht van de derden wordt gebracht. Te denken valt aan reclameposters, 

flyers, tv commercials, et cetera. (Schmitt et al., 1995; Van Kempen, 2008). Properties 

omhelst alle fysieke onderdelen van een bedrijf zoals bedrijfspanden, locaties, inboedel 

en bedrijfsauto’s. Deze zaken kunnen van groot belang zijn bij het uitdragen van 

identiteit. Dit omdat mensen met properties in aanraking komen en hier fysiek contact 

mee hebben. Iedereen ziet en interpreteert zaken op een eigen manier. De laatste groep is 

products, hier onder wordt verstaan de producten en diensten van een organisatie.  

2.3.1 Design en vastgoed 

In het model dat Van Kempen (2008) heeft opgesteld benoemt zij diverse aspecten van 

corporate real estate. Dit doet zij aan de hand van  de diverse aspecten uit de Real Estate 

Norm (2003) die zij zelf heeft aangevuld. Deze lijst wordt weergegeven in figuur 2-5. 

 

Categorie Factor 

Locatie Locatie typering 

 Reputatie omgeving 

 Landschapsarchitectuur 

 Voorzieningen 

 Zichtbaarheid 

 Bereikbaarheid auto, fiets, OV  

Gebouw Façade 

 Mate van herkenbaarheid 

 Kwaliteitsniveau afwerking 

 Hoofdentree gebouw 

 Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

 Horizontale zone-indeling 

 Verticale zone-indeling 

 Toegankelijkheid/Geschiktheid 

 Thermisch comfort 

 Lichttoepassingen 

 Beveiliging toegang gebouw 

 Restauratieve voorzieningen 

 Zichtbaarheid/bekendheid energie (besparing) toepassingen 
Figuur 2-5: Verschillende vastgoedaspecten die mogelijk een rol spelen bij het vormen van identiteit 

beïnvloeden (Van Kempen, 2008). 

 

In het rapport van Van Kempen (2008) wordt duidelijk hoe de factoren zijn verbonden 

aan de bedrijfsidentiteit. Dit is gedaan aan de hand van de door haar gehouden interviews. 

Hieronder de interpretatie van de interviews die zij met de bedrijven heeft gehad.  
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Van Kempen heeft zowel eenmanszaken als grote multinationals geïnterviewd, variërend 

van makelaarskantoren, architecten tot multinationals. De bedrijven hanteren 

voornamelijk een regionale tot nationale strategie bij het branden van hun producten. De 

normen, waarden en missie zijn door de grote bedrijven veelal in de bedrijfsplannen 

vastgelegd. Ook noemen de meeste bedrijven normen en waarden als servicegericht, 

integer, professioneel en betrouwbaar. De belangrijkste communicatiemiddelen voor 

bedrijven zijn internet en media. Ook blijkt uit de resultaten van Van Kempen (2008) met 

betrekking tot de bedrijfshuisvesting het volgende: organisaties geven aan dat 

bedrijfshuisvesting, na drukwerk, de belangrijkste factor is om identiteit uit te dragen. Ze 

besteden hier dan ook, evenals aan drukwerk, het meeste aandacht aan. De tijdsgeest 

waarin de meeste bedrijven zich zien is ‘modern/eigentijds’ en komt naar voren in de 

bedrijfshuisvesting. Er wordt door de bedrijven nagedacht over het uitdragen van 

identiteit doormiddel van bedrijfshuisvesting. De belangrijkste aspecten bij het uitdragen 

van bedrijfsidentiteit met betrekking tot de locatie zijn (volgens corporate real estate 

managers): locatie typering (A-locaties zijn hoogwaardige, goed bereikbare locaties 

terwijl B-locaties hier iets minder op scoren), reputatie van de omgeving en de 

bereikbaarheid per auto, fiets of het openbaar vervoer. De aspecten met betrekking tot het 

uitdragen van identiteit doormiddel van het gebouw liggen voornamelijk bij de 

herkenbaarheid en de gevel. Zo vinden corporate real estate managers de façade, mate 

van herkenbaarheid, kwaliteitsniveau van de afwerking en de hoofdentree van het 

gebouw het belangrijkste met betrekking tot het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. Uit 

het onderzoek van Van Kempen (2008) komt naar voren dat vastgoedaspecten belangrijk 

zijn bij het bepalen van de identiteit en de strategie. Relevante organisatiekenmerken 

worden gekoppeld aan belangrijke vastgoedaspecten.  

2.4 Conclusie 

Identiteit bestaat uit unieke aspecten en wordt gecreëerd doordat sterke kanten van het 

product of de dienst extra worden benadrukt. Hierdoor wordt differentiatie ten opzichte 

van de concurrentie bewerkstelligt en identificatie voor derden mogelijk gemaakt.  

 

Bedrijfsidentiteit kan worden onderverdeeld in twee dimensies, te weten: de 

organisatorische dimensie en de visuele dimensie. De organisatorische dimensie zijn alle 

zaken achter de schermen en is het deel dat niet zichtbaar is voor derden. Aan de hand 

van de organisatorische dimensie kan bedrijfsidentiteit worden gecreëerd. Het bestaat uit 

verschillende aspecten zoals bedrijfsstructuur, bedrijfsstrategie, bedrijfscultuur, gedrag 

met als basis de historie van de organisatie. De visuele dimensie is de dimensie die 

zichtbaar is voor derden. De visuele dimensie bestaat uit drie belangrijke aspecten: 

design, gedrag en bedrijfscommunicatie. Het huidige onderzoek heeft betrekking op het 

aspect design.   

 

Het design beïnvloed de bedrijfsidentiteit zowel direct als indirect. De directe invloed is 

de invloed die het design heeft op derden zonder tussenkomst van andere aspecten. De 

indirecte manier waarop design bijdraagt aan de bedrijfsidentiteit is doordat het het 

gedrag van werknemers en de interne en externe communicatie van de organisatie 

beïnvloedt. Design wordt volgens Van Kempen (2008) opgebouwd uit een aantal 

elementen te weten: properties, products, presentations en publications. Hierbij vormt 
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properties (de fysieke omgeving) het belangrijkste aspect. Onder properties valt ook de 

bedrijfshuisvesting. Bedrijfshuisvesting speelt mogelijk een rol bij het uitdragen van de 

identiteit. De meest belangrijke vastgoedaspecten die een rol spelen bij het uitdragen van 

bedrijfsidentiteit zijn: de façade, mate van herkenbaarheid, kwaliteitsniveau van de 

afwerkingen en de hoofdentree van het gebouw (Van Kempen, 2008). Van Kempen 

(2008) omschrijft ook nog andere factoren die een rol kunnen spelen bij de 

bedrijfsidentiteit, zoals: locatie typering, reputatie omgeving, horizontale zone-indeling, 

et cetera. 
 

In figuur 2-6 wordt samengevat welke aspecten bijdragen aan de bedrijfsidentiteit en de 

CRE communicatie.   

 

 
Figuur 2-6: De aspecten waaruit identiteit en CRE communicatie is opgebouwd. 



  23 

3 Bedrijfsimago 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het bedrijfsimago. Er zal worden bekeken hoe 

bedrijfsimago het beste kan worden omschreven, en wat de belangrijke aspecten zijn met 

betrekking tot het waarnemen van het bedrijfsimago. Allereerst wordt het begrip in 

paragraaf 3.1 geïntroduceerd. In deze paragraaf wordt het duidelijk welke verschillende 

opvattingen er over imago bestaan en wat voor dit onderzoek de meest passende definitie 

is. Wanneer dit duidelijk is, wordt er vervolgd met de algemene aspecten die een rol 

spelen bij het waarnemen van het bedrijfsimago (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 wordt er 

onderscheid gemaakt tussen de zichtbare en de onzichtbare aspecten van bedrijfsimago. 

3.1 Het begrip imago 

Bedrijfsimago is een lastig begrip vooral in relatie tot bedrijfsidentiteit. Beide begrippen 

lijken op elkaar. In veel gevallen worden de begrippen met elkaar verward of onvolledig 

omschreven (Davies et al., 2001 & Wei, 2002). Voor een helder beeld van het 

bedrijfsimago is het belangrijk om het begrip goed te definiëren (Cornelissen, 2000).  

 

Het algemene begrip imago wordt in verschillende branches gebruikt en kent hierdoor 

veel verschillende definities. In de wereld van de kunst wordt imago gezien als replica 

van iets anders. Wanneer je dit vrij zou vertalen kun je het zien als de weerspiegeling van 

een onderliggende gedachte. In de wereld van de psychologie wordt imago omschreven 

als een geestelijk plaatje dat gelijk staat aan ervaringen uit de realiteit. Mensen zien iets 

(maken een voorstelling van iets) maar wat zij zich voorstellen is niet een exact beeld van 

de realiteit (Grunig, 1993).  

 

Wanneer we kijken naar het imago van bedrijven kan bedrijfsimago worden omschreven 

als de waarneming van klanten betreffende acties, activiteiten en de bereikte 

doelstellingen van een organisatie (Aaker & Keller, 1993; Fatt et al., 2000). Deze 

omschrijving ligt vrij dicht bij de benadering die Melewar & Karaosmanoglu (2006) 

hanteren van bedrijfsimago. Zij stellen dat het de collectieve perceptie is die derden 

(klanten, investeerders, et cetera) hebben van bedrijfsidentiteit. Bedrijfsidentiteit kan ook 

worden omschreven als een aantal ideeën, impressies en geloofsovertuigingen die een 

consument van een bedrijf heeft (Grunig, 1993; Davies et al. 2001). Cornelissen (2000) 

omschrijft bedrijfsimago als een waarneming door derden waaraan een eigen reflectie en 

interpretatie is gekoppeld. Deze interpretatie wordt beïnvloed door verschillende aspecten 

die verderop in dit hoofdstuk worden toegelicht. De in dit onderzoek gehanteerd definitie 

is die van Kennedy (1977) (Zie kader).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedrijfsimago is een subjectieve impressie die gecreëerd wordt in de geest. Het is 

de som van de totale kennis, gevoelens en impressies betreffende de activiteiten en 

houding van een bedrijf. Het bedrijfsimago betreft niet alleen de werkelijke 

kwaliteiten maar ook denkbeeldige en toegeschreven kwaliteiten. Het wordt gebracht 

door persoonlijke ervaring en inter-persoonlijke communicatie.  
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Een goed bedrijfsimago zorgt voor klantloyaliteit en klanttevredenheid (Andreassen, 

1998). Hiermee kan een voorsprong op de concurrentie behaald kan (Bitner, 1992). Hij 

stelt dat voordat een consument over gaat tot aanschaf van een product of dienst hij/zij 

zoekt naar een bepaalde ervaring. Hiervoor kijkt hij naar de kwaliteit van de organisatie. 

Klanttevredenheid wordt bepaald door ervaringen met de service, en wordt beïnvloed 

door de ontvangen kwaliteit en de waarde van de service. Een ander aspect dat 

klanttevredenheid beïnvloedt is de fysieke omgeving van objecten (Bitner, 1992). Het 

belang van een duidelijk bedrijfsimago is dat dit er voor kan zorgen dat mensen een 

product kopen, voor de organisatie gaan werken of er in willen investeren (Balmer, 1998; 

Van Riel & Balmer, 1997). Resumerend kan gesteld worden dat een goed bedrijfsimago 

zorgt voor klantloyaliteit en klanttevredenheid (Andreassen, 1998).  

3.2 Algemene aspecten die bijdragen aan bedrijfsimago 

In het onderzoek van Fatt et al. (2000) wordt duidelijk gemaakt dat elke groep 

(consumenten, werknemers, aandeelhouders, et cetera) zijn eigen verwachtingen heeft ten 

aanzien van het bedrijfsimago. Zo willen werknemers en klanten dat de organisatie 

betrouwbaarheid uitdraagt, aandeelhouders geloofwaardigheid en het publiek (niet de 

directe betrokkenen van de organisatie en/of het product) verantwoordelijkheid zien. 

Doordat iedereen anders is, is het bedrijfsimago per waarnemer uniek en kan het ver van 

de werkelijkheid afliggen. Dit komt doordat ieder individu een eigen beeld heeft bij een 

object dat ver van de beoogde bedrijfsidentiteit kan afliggen (Grunig, 1993).  

 

Het bedrijfsimago dat de klant waarneemt wordt beïnvloed door verschillende factoren, 

zoals de invloed van ervaringen, vrienden, werknemers van een organisatie, et cetera. Dit 

wordt in figuur 3-1 weer gegeven onder het kopje houding van de waarnemer. Hoewel 

alle visuele aspecten (gedrag, communicatie en design bedrijf) van invloed zijn op het 

waarnemen van het bedrijfsimago richt deze studie zich specifiek op de het visuele aspect 

design (Nguyen & Leblanc, 2001) (figuur 3-1).  
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Figuur 3-1: De factoren die van invloed kunnen zijn bij het waarnemen van bedrijfsimago. 

3.3 Eventueel belang en invloed van bedrijfshuisvesting bij het bedrijfsimago 

Door een korte blik op het object heeft de waarnemer vaak al direct een idee over het 

object. De schoonheid van objecten kan bewust en onbewust worden waargenomen 

(Reekie, 1972; Bitner, 1992; Leder et al. 2004). Waarschijnlijk roept een gebouw eerst 

een bepaald gevoel op en later gaat men beredeneren waarom men iets mooi of lelijk 

vindt. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van het voorbeeld met het kantoorgebouw. 

Wanneer een persoon een kantoorgebouw ziet, heeft hij/zij direct een gevoel hierbij. Dit 

gevoel wordt door het onbewuste gestuurd en hierop zijn aspecten zoals het weer en de 

fysieke omgeving van invloed. Wanneer men gaat bedenken waarom men het gebouw 

mooi of lelijk vindt, wordt de schoonheid beoordeelt met behulp van cognitie. De 

ontvanger beoordeelt het gebouw in dit geval aan de hand van vooraf voor hem/haar 

bekende en bewuste beoordelingsfactoren. Deze beoordelingsfactoren komen voort uit 

bronnen, zoals: ervaringen, reclame, media, derden, et cetera.  

 

De verschijningsvorm is volgens Cold (2001) van invloed op het waarnemen van het 

bedrijfsimago. Doormiddel van architectuur wordt geprobeerd een bepaalde ambiance 

neer te zetten en dit over te brengen aan de gebruiker (Manning, 1991). De ontwerper 

probeert de waarnemer te beïnvloeden doormiddel van verschillende factoren van het 

ontwerp. Zo kan de ontwerper bijvoorbeeld kiezen voor een transparant gebouw van glas 

om een open bedrijfsstructuur te benadrukken. Er kunnen ook exclusieve/dure materialen 

worden gebruikt om het beeld van een exclusieve firma te creëren. Het gebouw toont als 

het ware de kenmerken van de eigenaar of organisatie. 
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Ruimte wordt door Nasar (1992) gezien als een reflectie van de visie/ het beeld dat echt 

plaats vindt. Een goed ontworpen ruimte heeft interactie met het menselijke gevoel. Zo 

geeft Nasar (1992) een voorbeeld waarin hij het ontwerp van een snelweg omschrijft. 

Hierin stelt hij dat een snelweg twee gevoelens kan oproepen bij de gebruiker (de 

bestuurder van het voertuig). Het eerste is de meest optimale waarin de snelweg dient als 

gids door een prachtig landschap vanwege het perfecte ontwerp, hierdoor wordt de reis 

een aangename, verrassende ervaring voor de bestuurder waarin deze geboeid blijft. De 

tweede manier is het minder wenselijke ontwerp. De snelweg wordt zo ontworpen dat 

deze de gebruiker snel van A naar B brengt. Er wordt geen aandacht besteed aan de 

omgeving en de ervaring zal hierdoor ook vrij lineair zijn. De gebruiker komt inderdaad 

sneller op zijn bestemming maar de weg hier naar toe is een uitzichtloze, saaie en 

voortdurende ervaring. Een goed ontwerp weet beide factoren van beleving en efficiëntie 

zo te combineren dat de reis een betekenisvolle doch efficiënte ervaring wordt (Nasar, 

1992).   

 

Wanneer dit naar het ontwerp van bedrijfshuisvesting zou worden vertaald, dient het 

vastgoed functioneel te zijn als de gebruiker te prikkelen. Verschillende aspecten van 

bedrijfshuisvesting kunnen hier aan bijdragen. Zo kan bijvoorbeeld een efficiënte 

indrukwekkende inrichting zorgen dat klanten makkelijk geprikkeld worden en zonder 

veel moeite hun plek vinden in het gebouw Er zal onderscheid gemaakt worden tussen 

voor de klant zichtbare en onzichtbare aspecten. 

3.3.1 Zichtbare aspecten 

Zichtbare aspecten met betrekking tot bedrijfshuisvesting zijn bijvoorbeeld: 

materiaalsoort, vorm, indeling, et cetera. In het onderzoek van Manning (1991) worden 

verschillende zichtbare aspecten omschreven die van belang zijn voor de esthetica van 

het gebouw. Materiaalkeuze bij objecten is belangrijk. Dit is van invloed doordat ieder 

soort materiaal een andere invloed heeft op de waarnemer. Glas zal bijvoorbeeld een 

gevoel van transparantie opwekken en beton een gevoel van geslotenheid. Ook de grootte 

van objecten kan verschillende gevoelens oproepen. Een groot gebouw geeft de bezoeker 

een gevoel van nietigheid. En een gebouw met smalle gangen een gevoel van onbehagen. 

Van Kempen (2008) stelt dat factoren als ruimte en ruimtelijke indeling (waaronder 

inrichting) van invloed zijn op de bedrijfsidentiteit. Dit zijn aspecten die voornamelijk de 

functionaliteit van een gebouw beïnvloeden. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat deze 

ook van invloed zijn bij het waarnemen van het bedrijfsimago en op het gedrag van 

zowel klanten als werknemers. Het gedrag wordt op deze manier bewust gestuurd. 

Onbewust zal een ruimte een bepaald beeld opwekken bij de klant/werknemer. Zaken die 

volgens Bitner (1992) van invloed zijn op dit beeld zijn lay-out, uitrusting en inrichting.  
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Bij het uitdragen van de bedrijfsidentiteit wordt er rekening gehouden met kleuren. 

Klanten associëren een product vaak met een bepaald gevoel ondermeer door het gebruik 

van kleuren. Iglo gebruikt bijvoorbeeld voor verpakken van haar producten blauwe 

kleuren. Dit is gedaan omdat blauw met koel wordt geassocieerd (Grossman & Wisenblit, 

1999). Een goed gekozen kleur kan voor verschillende voordelen zorgen (bijvoorbeeld 

een positieve associatie met de organisatie) (Chebat & Maureen, 2007). Ook symbolen 

dragen bij aan het bedrijfsimago (Zeisel, 1984). Een logo in de vorm van een schild 

straalt bijvoorbeeld uit dat het bedrijf heel solide en betrouwbaar is.  

 

Verschillende auteurs zijn het er over eens dat architectuur (bedrijfshuisvesting) bij kan 

dragen aan de bedrijfsidentiteit (Zeisel, 1984; Manning, 1991; Moshagen, 2010). Van 

Kempen (2008) heeft verschillende zichtbare aspecten van bedrijfshuisvesting in haar 

onderzoek naar voren gebracht. Deze aspecten kunnen ook bij bedrijfsimago worden 

toegepast.  Zichtbare factoren van bedrijfshuisvesting zijn dan ook: façade, 

kwaliteitsniveau afwerkingen en inrichting. 

 

Zichtbare aspecten die bijdragen aan het bedrijfsimago zijn: de materiaalkeuze, de grootte 

van objecten, de vorm, de kleuren, de ruimte en de ruimtelijke indeling, symbolen en 

diverse andere aspecten van bedrijfshuisvesting. 

3.3.2 Onzichtbare aspecten 

Onzichtbare aspecten zijn aspecten zoals:  geschiedenis, strategie, et cetera.  

 

De historische waarde van objecten, bedrijfshuisvesting en de omgeving kan van invloed 

zijn op het waarnemen van een bedrijfsimago. Een voorbeeld hiervan is de Beurs van 

Berlage. Vandaag de dag wordt het beeld van mensen nog steeds beïnvloed door het 

belang dat dit gebouw heeft gehad voor de economische groei van Amsterdam. De rol die 

organisaties hebben gehad in de historie is ook van belang voor de waarneming van het 

bedrijfsimago (Van Kempen, 2008). Zo hebben organisaties die in de Tweede 

Wereldoorlog de Duitsers hebben geholpen dit in de jaren ’50 en ’60 gemerkt doordat 

niemand meer handel met ze wilden drijven. 

 

In het onderzoek van Chebat & Maureen (2007) worden verschillende onzichtbare 

aspecten behandeld die van invloed zijn op het waarnemen van imago. Zo stellen zij dat 

factoren zoals geur en temperatuur van invloed zijn op de perceptie van zaken. Manning 

(1991) sluit hier op aan en beschrijft naast de eerder genoemde factoren ook andere 

factoren zoals het muziek en andere geluiden. Deze onzichtbare aspecten zijn typische 

factoren die van invloed zijn op de emotie. 

3.3.3 Aspecten in dit onderzoek 

Kort samengevat zijn de belangrijkste zaken bij het waarnemen van bedrijfsimago via 

onzichtbare aspecten de volgende: geschiedenis, locatie en de betrekking van het gebouw 

tot de omgeving. De zichtbare aspecten die van belang zijn voor dit onderzoek komen 

voort uit de lijst die betrekking heeft op bedrijfshuisvesting. Dit zijn de aspecten uit het 

onderzoek van Van Kempen (2008) zoals: locatie, façade, bereikbaarheid, 

toegankelijkheid, reputatie omgeving, et cetera.  
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3.4 Conclusie 

Bedrijfsimago is het beeld dat klanten hebben van (de identiteit van) een organisatie. Het 

zorgvuldig uitdragen van bedrijfsidentiteit is van belang omdat een goed bedrijfsimago 

(dat wil zeggen de waargenomen bedrijfsidentiteit) kan zorgen voor meer 

klanttevredenheid en uiteindelijk voor een hogere klantloyaliteit.  

 

Het bedrijfsimago wordt op twee manieren waargenomen; cognitief en affectief. Cognitie 

is de feitenkennis die iemand toe past bij het beoordelen van objecten. De beoordeling via 

affectie berust op de emotie die een object/gebouw bij iemand op roept. Affectie is dan 

ook de eerste beoordeling die plaats vindt omdat emotie direct voelbaar is voor de 

waarnemer. De beoordeling via cognitie duurt langer omdat men hier gebruikt maakt van 

aangeleerde kennis.  

 

Imago gecommuniceerd via zichtbare aspecten zijn aspecten waar men van bewust is, 

zoals: materiaalkeuze, vorm, kleuren, grootte van objecten, ruimte, ruimtelijke indeling, 

symbolen en de diverse aspecten van bedrijfshuisvesting. Onzichtbare aspecten is zijn de 

aspecten die niet zichtbaar zijn. Aspecten die hiertoe behoren zijn: ambiance, 

geschiedenis, locatie, betrekking tot de omgeving, et cetera. Zowel de zichtbare als de 

onzichtbare aspecten worden beïnvloed door de cognitie en emotie.  

 

Dit onderzoek focust zich vooral op de aspecten van bedrijfshuisvesting (zoals: vorm, 

kleur, schaal, façade, bereikbaarheid, et cetera). Dit zijn voornamelijk zichtbare aspecten. 

De houding van de waarnemer zal in dit onderzoek grotendeels buiten beschouwing 

worden gelaten vanwege de complexiteit die dit met zich meebrengt. Voor de aspecten 

die van invloed zijn op het bedrijfsimago zie figuur 3-2. 

 

 

 
Figuur 3-2: Zaken die van invloed zijn bij het waarnemen  van identiteit. 
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4 Onderzoeksdesign 
In dit hoofdstuk zal het onderzoeksdesign worden besproken. Het onderzoek vindt plaats 

onder diverse Nederlandse banken en klanten van diezelfde banken. In paragraaf 4.1 

wordt het conceptueel model weergegeven. Paragraaf 4.2 gaat in op de bedrijfsidentiteit. 

Dit gedeelte richt zich op het interview met de corporate real estate manager. Paragraaf 

4.3 gaat in op het bedrijfsimago. Dit gedeelte richt zich op de klanten van de 

desbetreffende banken. 

4.1 Conceptueel model 

Het  model dat gepresenteerd is als figuur 1-1 en terug komt bij de afsluiting van 

hoofdstuk 2 en 3 vormt een belangrijke onderlegger bij de dataverzameling. In figuur 4-1 

wordt het volledige model weergegeven. 

 

 
 Figuur 4-1: Compleet model van de onderzoeksopzet. 

 

Het onderzoeksmodel wordt opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte (paragraaf 4.2) 

richt zich op hoe corporate real estate managers bedrijfsidentiteit uitdragen. Van Riel et 

al. (1998) stellen dat het meten van bedrijfsidentiteit lastig is. Zij stellen dat wanneer het 

een verkenning van het onderwerp betreft open vragen het meest voor de hand liggen. 

Bedrijfsidentiteit zal dan ook worden onderzocht aan de hand van interviews met diverse 

corporate real estate managers. Een semigestructureerde interview geeft de corporate real 

estate manager de kans extra informatie aan te dragen.    

 

Het tweede deel van het onderzoek (paragraaf 4.3) richt zich op het waarnemen van het 

bedrijfsimago. De output van deze interviews dient als input voor de enquêtes. Er is 

gekozen voor een mondelinge enquête onder klanten met gesloten vragen. Op deze wijze 

is het mogelijk om een groot aantal mensen te bereiken. Door het gebruik van gesloten 
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vragen is het mogelijk de enquêtes snel af te nemen en kan de analyse in een later 

stadium beter en duidelijker worden uitgevoerd. Er is in dit onderzoek sprake van een 

selecte quota steekproef. Alvorens de enquête af te nemen worden de klanten gefilterd 

aan de hand van de selectievraag: “Bij welke bank heeft u uw primaire bankzaken?”. 

Aangezien er vier banken betrokken zijn bij het onderzoek is er gekozen om per bank 20 

klanten te interviewen (80 voor het totale onderzoek). Op deze manier blijft het 

onderzoek overzichtelijk en zijn ze binnen een redelijk tijdsbestek af te nemen. 

4.2 Meten bedrijfsidentiteit 

De onderdelen die in figuur 4-1 worden genoemd bij “input interview banken” vormen de 

basis voor het interview. Hier aan heeft het interview dat door Van Kempen (2008) is 

gehouden ten grondslag gelegen. Hieronder zijn de variabelen opgenomen die van belang 

zijn voor het interview. De vragen zoals in het interview behandeld zijn opgenomen in 

bijlage I.  

 

Typen bedrijven en functie geïnterviewden 
De interviews hebben plaats gevonden onder corporate real estate managers van 

verschillende banken. Voor deze studie zijn vier grote Nederlandse banken benaderd 

waarvan er twee hebben meegedaan. De informatie over de andere twee banken wordt uit 

het onderzoek van Van Kempen (2008) gehaald en van de websites van de banken. 

Aangezien er meerdere banken en personen worden geïnterviewd is het van belang om 

eerst duidelijkheid te scheppen wie de persoon is, wat zijn/haar functie is en om wat voor 

type bank het gaat.  

 
Identiteit 
Onder het organisatiekenmerk “identiteit” vallen een aantal belangrijke factoren die van 

belang zijn voor de bedrijfsidentiteit. De factoren cultuur, structuur, gedrag en strategie 

dragen bij aan de identiteit. Ze vormen de basis voor organisatorische identiteit. In het 

interview wordt ook ingegaan op de bedrijfshuisvesting. Zodat duidelijk wordt op welke 

manier bedrijfshuisvesting bijdraagt aan bedrijfsidentiteit.  

 

Bij een van de vragen wordt de corporate real estate manager gevraagd de variabelen (zie 

bijlage I, vraag 6) die bijdragen aan de bedrijfsidentiteit te rangschikken naar mate van 

belangrijkheid. Dit wordt gedaan doormiddel van het rangschikken van kaartjes. 

 

Cultuur (1) 

Om relevante zaken met betrekking tot de organisatiecultuur te weten te komen is naar 

verschillende aspecten gevraagd, zoals de waarden en normen van een bedrijf. De vragen 

betreffende cultuur zijn vanwege de complexiteit open gesteld. Nadat het duidelijk is 

geworden wat corporate real estate managers belangrijke punten vonden bij cultuur was 

het makkelijker om te kijken hoe klanten cultuur ervaren en wat klanten belangrijke 

aspecten vonden bij het uitdragen van cultuur. 
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Strategie (2) 

Bij het kenmerk strategie draait het er om hoe een organisatie zich op de markt 

positioneert. Voor deze studie is het interessant (om banken van elkaar te onderscheiden) 

om te weten op welke markten de organisatie actief is, welke concurrerende partijen er 

zijn, hoe de organisatie hiermee om gaat en hoe zij denken zich te onderscheiden van 

andere banken. Ook is het interessant om te weten waarom de organisatie een bepaalde 

strategie volgt. In een later stadium van dit onderzoek worden resultaten hiervan 

gekoppeld aan de resultaten uit de enquêtes onder klanten. 

 

Structuur (3) 

Bij de structuur van de bank gaat het voornamelijk om de grootte en hiërarchie van het 

bedrijf. Doordat dit onderzoek voornamelijk met betrekking tot bedrijfshuisvesting is 

uitgevoerd wordt structuur buiten beschouwing gelaten.  

 

Gedrag (4) 

Het gedrag van het personeel, het management en de organisatie is voor de 

bedrijfsidentiteit van groot belang. Doordat klanten het bedrijfsimago niet alleen via 

bedrijfshuisvesting waarnemen maar ook door middel van gedrag is het van belang ook 

dit in kaart te brengen (Bijlage I, vraag 6). Zo kan er een vergelijking worden getrokken 

tussen het belang van het gedrag en het belang van bedrijfshuisvesting. Op deze manier 

wordt het duidelijk of klanten en corporate real estate managers evenveel belang hechten 

aan  de diverse aspecten (inclusief gedrag) met betrekking tot bedrijfshuisvesting.  

 

Communicatie (5) 

Communicatie is een visueel aspect waarvan het belangrijk om te weten welke interne en 

externe communicatiemiddelen een organisatie inzet. Zo kan in een later stadium een 

schatting gemaakt worden van het belang van communicatie en het belang van 

bedrijfshuisvesting voor het imago.  

 

Design (6) 

Het organisatiekenmerk design vormt een belangrijk aspect voor dit onderzoek. De 

vragen onder het kopje design gaan voornamelijk over hoe corporate real estate managers 

het design van hun bedrijf zien. Er is bij deze vragen vooral gekeken naar de boodschap 

die men over probeert te dragen. Er is bekeken welke aspecten zij belangrijk vinden om 

in te investeren en van welke aspecten zij denken dat die voor de klant belangrijk zijn. 

Dit wordt benaderd vanuit het principe van de 4p’s (Properties, Products, Presentations 

en Publications) (Van Kempen, 2008). Deze 4p’s worden in de interviews gerangschikt 

doormiddel van kaartjes die door de corporate real estate manager op volgorde worden 

gelegd. Zo wordt duidelijk welke aspecten zij het belangrijkst en het minst belangrijkst 

vinden met betrekking tot identiteit. 
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Bedrijfshuisvesting 

In dit onderzoek staat een specifiek onderdeel van design centraal, namelijk 

bedrijfshuisvesting. In dit kader worden verschillende vastgoedaspecten bekeken (zoals 

behandeld in hoofdstuk 2) die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsidentiteit. Er wordt 

bekeken wat volgens corporate real estate managers het belangrijkst is bij het uitdragen 

van bedrijfsidentiteit. Deze lijst is verder aangevuld met factoren uit hoofdstuk 3. Er is 

naar voren gekomen dat diverse factoren (kleur, licht, schaal en symbolen) van invloed 

zijn op het imago. Het is interessant om te kijken of corporate real estate managers zich 

bewust zijn van deze aspecten.  Er kunnen veel aspecten van bedrijfshuisvesting zijn die 

van invloed kunnen zijn op de bedrijfsidentiteit. Er is in de interviews gekozen om 

gebruik te maken van kaartjes die de corporate real estate manager op volgorde kan 

leggen (belangrijkst naar minst belangrijkst). Op ieder kaartje staat één aspect van 

bedrijfshuisvesting gedrukt.  

4.3 Meten bedrijfsimago 

Voor het meten van bedrijfsimago is gekozen om een gesloten vragenlijst af te nemen 

onder in totaal 80 klanten van vier verschillende banken. Op deze wijze is het mogelijk 

enkele statistische analyses uit te voeren. 

 

Algemeen 
De enquête bestaat uit een aantal onderdelen. Het eerste algemene deel richt zich op de 

kenmerken van de respondenten (leeftijd, geslacht, opleiding, bank, aantal bezoeken en 

aantal jaar klant).  

 

Imago 
Het tweede deel van de enquête gaat in op het imago van de bank. Er wordt bepaald hoe 

klanten het totale imago waarnemen maar ook hoe klanten bepaalde aspecten van het 

imago waarnemen.  

 

Algemeen imago 

Onder de kop “algemeen imago” wordt bepaald hoe de klant het imago waarneemt en hoe 

sterk het imago volgens de klant is. Een deel van deze vragen komt voort uit het 

theoretische onderzoek. Het andere deel van de vragen komt voort uit de interviews 

gehouden met de corporate real estate managers van de banken.  

 

Uit het theoretische onderzoek is gebleken dat klanten bepaalde aspecten belangrijk 

vinden met betrekking tot het waarnemen van het imago (zie hoofdstuk 3). Er is aan de 

klanten gevraagd hoe belangrijk zij bepaalde aspecten vinden bij de sterkte van het 

imago. Vinden zij bijvoorbeeld de bedrijfshuisvesting of het gedrag van de werknemers 

belangrijk (Bijlage II, vraag 10).  
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Nadat de belangen per aspect duidelijk zijn wordt er, mits het van belang is, ingezoomd 

op bedrijfshuisvesting. Hierbij wordt er in gegaan op de kenmerken van het vastgoed die 

bijdragen aan de bedrijfsidentiteit. Aan de hand van deze vraag wordt het duidelijk welke 

aspecten van bedrijfshuisvesting van belang zijn bij het waarnemen van het imago 

(Bijlage II, vraag 11).  

 

Banken hebben in het interview aangegeven waar zij het liefst hun kantoor vestigen. 

Deze vraag is de input geweest voor vraag 12 van de enquête (bijlage II). Hierin wordt er 

gevraagd aan de klant waar zij hun bank het liefste zien. Op deze manier kan er een beeld 

geschetst worden van de ideale locatie van bankkantoren, volgens de klant. Ook is er 

dieper in gegaan op de façade van de bankkantoren. In de interviews is het duidelijk 

geworden hoe banken de façade het liefst zien. Deze vraag wordt ook in de enquête 

gesteld om zo ook het beeld dat de klanten hebben inzichtelijk te maken. 
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5 Analyse identiteit 
Dit hoofdstuk richt zich enerzijds op de resultaten uit de interviews (paragraaf 5.1) 

anderzijds op de resultaten van de enquêtes (paragraaf 5.2). De resultaten uit de 

interviews zullen per bank worden besproken om uiteindelijk met elkaar vergeleken te 

kunnen worden.  

5.1 Beschrijving respondenten 

Voor de interviews zijn de personen benaderd die een verantwoordelijke taak hebben met 

betrekking tot het uitdragen van de identiteit en het managen van corporate real estate. 

Bij het zoeken naar geschikte respondenten is het duidelijk geworden dat niet iedere bank 

over een (corporate real estate) manager beschikt die zowel de bedrijfshuisvesting 

beheert als bezig is met het uitdragen van de identiteit. Bij de selectie van de persoon 

voor het interview is voornamelijk gekeken of de persoon betrokken is bij branding en 

strategie. Bij twee banken (Bank A en Bank B) zijn interviews afgenomen. Voor Bank C 

en Bank D is gebruik gemaakt van gegevens uit het onderzoek van Van Kempen (2008). 

Dit is gedaan omdat deze twee banken niet wilden meewerken aan het onderzoek. 

 

Vanwege de anonimiteit van de banken in het onderzoek zijn de banken hernoemd tot 

bank A, bank B, bank C en bank D. Dit is gedaan omdat het in het kader van dit 

onderzoek onbelangrijk is om welke specifieke bank het gaat. 

5.2 Resultaat en beschrijving van de banken 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken voortkomende uit de interviews met de 

corporate real estate managers. Ook wordt per bank de identiteit besproken. 

5.2.1 Bank A 

Het interview met Bank A vond plaats op 4 maart 2011. De geïnterviewde persoon is 

manager distributie beleid.  

 

Identiteit 
De waarden, normen en missie worden door vier begrippen verwoord. Deze vier 

begrippen (‘professionaliteit’, ‘integriteit’, ‘teamwork’ en ‘respect’) zijn de 

overkoepelende waarden van Bank A. De waarden komen terug in alle statements van de 

bank. Er is een programma gestart dat  richtlijnen bevat hoe deze waarden kunnen 

worden ingevuld. Iedere manager is vrij om de richtlijnen tot op zekere hoogte zelf in te 

vullen. Dit wordt getoetst aan de standaarden en strategie van de bank. Naast de vier 

overkoepelende waarden zijn er ook nog andere  waarden die Bank A hanteert, dit zijn: 

‘ambitieus’, ‘vertrouwd’ en ‘deskundig’. Daarnaast zijn in het logo van Bank A 

verschillende waarden verweven. Zo staat de vorm voor ‘betrouwbaarheid’, ‘traditie’, 

‘veiligheid’ en ‘bescherming’. De kleuren dragen ook verschillende eigenschappen uit en 

staan voor ‘standvastigheid’, ‘stabiliteit’, ‘optimisme’ en ‘toekomst’. Al deze waarden 

draagt de bank uit door middel van de identiteit. Wanneer wordt gekeken naar de 

aspecten die deze waarden, normen en strategie dienen uit te dragen dan wordt de 

volgende rangschikking gemaakt (zie tabel 5-1). 
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 Aspect 

1 Personeel (gedrag) 

2 Reclame 

3 Management 

4 Pers 

5 Bedrijfshuisvesting 
Tabel 5-1: Rangschikking van de aspecten die voor Bank A belangrijk zijn bij het uitdragen van identiteit. 

 

Bedrijfshuisvesting wordt als laatste geplaatst, omdat dit volgens de CRE manager het 

minst snel is aan te passen wanneer waarden, normen en strategie worden 

bijgeschaafd/aangepast. Personeel is relatief makkelijk te sturen in het uitdragen van de 

values. Wanneer wordt gevraagd of men denkt dat de values overkomen bij klanten wordt 

er aangegeven dat de bank hier zelf periodiek onderzoek naar doet.  

 

Strategie 

De algemene strategie is bij iedere werknemer van de bank bekend. Aan deze bekendheid 

wordt veel aandacht besteed. Er wordt getracht de bank te positioneren als een goede en 

vertrouwde  Nederlandse bank die zich richt op de Nederlandse markt. De laatste jaren 

heeft Bank A de strategie aangepast van een internationaal niveau naar een nationaal 

niveau. Dit is gedaan vanuit het kostenoogpunt. Verder probeert men een sobere en 

zakelijke bank neer te zetten die zich richt op de klant en op het zo zorgvuldig mogelijk 

bewaken van de kosten.  

 

Er wordt geprobeerd de strategie (richt zich op vooral de Nederlandse markt bedienen) 

van de bank te koppelen aan de bedrijfshuisvesting. Dit doet de bank onder andere door 

de kosten zo zorgvuldig mogelijk te bewaken. Er wordt kritisch gekeken naar de uitgaven 

bij het ontwikkelen van nieuwe kantoren. Verder wordt er bij de ontwikkeling van 

klantkantoren gekeken naar een goede bereikbaarheid. Bij niet klantlocaties wordt 

gekeken naar de financiële aspecten en naar de functionaliteit van het kantoor. In 

tegenstelling tot klantlocaties mogen deze kantoren iets moeilijker bereikbaar zijn.  

 

Bank A probeert zich te onderscheiden van de andere banken door zich meer te focussen 

op de relatie met de klant, de kwaliteit van de dienstverlening, de klantbinding en door 

het sponsoren van sport en andere evenementen. Op dit moment is het lastig concurreren 

voor Bank A doordat ze zich niet meer door internationaal bankieren kunnen 

onderscheiden. Het oude bedrijfsimago van de bank (duur, zakelijk, internationaal) is, 

volgens de bank, nog steeds sterk aanwezig onder de klanten. De bank wordt nog steeds 

gezien als een bank voor de bovenkant van de markt. Een dure bank waar je heen gaat 

voor de complexere situaties. Het is lastig van dit oude imago af te komen.  

 

Structuur 

De branding bij Bank A richt zich niet op de producten zelf maar op de bank. Wanneer 

zij een product branden is dit enkel ter ondersteuning van de organisatie. De bank is van 

mening dat productbranding iets is dat iedere bank nodig heeft om een eigentijds en 

transparant beeld neer te zetten.  
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Gedrag 

Het gedrag van de werknemers wordt waar mogelijk gestuurd. Hier bestaan verschillende 

richtlijnen voor. Deze richtlijnen worden ondersteund door servicestandaarden, trainingen 

voor werknemers, opleidingen voor werknemers en harde voorschriften hoe het personeel 

met de klant dient om te gaan. De bank is van mening dat gedrag van invloed is op het 

bedrijfsimago. Mede hierdoor wordt duurzaam en innovatief gedrag bij de werknemer 

gestimuleerd. Een voorbeeld hiervan is het doorbetalen van het loon wanneer de 

werknemer deelneemt aan bijvoorbeeld sociale projecten, voorleesprojecten en goede 

doelen.  

 

Design 

Bij de vragen over design is er voornamelijk gekeken op welke manier dit aspect kan 

bijdragen aan de bedrijfsidentiteit of het bedrijfsimago. Als eerste is er een rangschikking 

gemaakt tussen Properties, Products, Presentations en Publications. De rangschikking 

focust op de geïnvesteerde aandacht. In tabel 5-2 wordt de rangschikkingen weergegeven. 

Vastgoed komt op de laatste plaats wanneer het gaat over de aandacht die aan het aspect 

gegeven wordt. Dit komt voornamelijk doordat wanneer er iets aan properties wordt 

veranderd het een dure ingreep is. Veranderingen vinden alleen plaats wanneer dit 

hoognodig is en niet zozeer vanuit het oogpunt om de identiteit bij te stellen. 

 

 Algemene aandachtspunten 

1 Publications 

2 Presentations 

3 Products 

4 Properties (vastgoed) 
Tabel 5-2: Weergave van de aandachtspunten waaraan de organisatie aandacht besteedt met betrekking tot 

het uitdragen van identiteit. 

 

De bank probeert op gepaste wijze ‘modern’ en ‘innovatief’ over te komen. Dit hoeft niet 

vooruitstrevend te zijn maar dient wel spraakmakend te zijn. Ze probeert transparant over 

te komen maar probeert ook een conservatief beeld te vormen. ‘Conservatief’ dient hier 

in de positieve zin van het woord te worden gezien. Dit is een beeld van behoedzaam 

bankieren, in het belang van de  klant en in combinatie met een hoog risicomanagement. 

Deze eigenschappen worden echter niet direct vertaald naar de bedrijfshuisvesting. 

 

Design en vastgoed 

In het interview zijn verschillende zaken naar voren gekomen met betrekking tot het 

uitdragen van identiteit. Een voorbeeld hiervan is dat de rol van vastgoed wel mee wordt 

genomen in het proces bij het uitdragen van de identiteit bij nieuwe ontwikkelingen. 

Echter het vastgoed wordt niet speciaal veranderd ten behoeve van de identiteit. Dit heeft 

voornamelijk te maken met de hoge kosten hiervan. In tabel 5-3 worden alle aspecten 

gerangschikt. 
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 Aspect 

1 Locatie typering 

2 Bereikbaarheid 

3 Zichtbaarheid 

4 Façade 

5 Kwaliteitsniveau afwerking 

6 Hoofdentree gebouw 

7 Toegankelijkheid/geschiktheid 

8 Reputatie omgeving 

9 Beveiligde toegang gebouw 

10 Schaal en verhoudingen van aspecten 

11 Inrichting 

12 Mate van herkenbaarheid 

13 Architectonische stijl 

14 Landschapsarchitectuur 

15 Voorzieningen omgeving 

16 Lichttoepassingen 

17 Kleur van de verschillende aspecten 

18 Verticale zone-indeling 

19 Restauratieve voorzieningen 

20 Thermisch comfort 

21 Lichtinval 

22 Zichtbaarheid energie toepassingen 

23 Geplaatste symbolen/bordjes 
Tabel 5-3: Rangschikking van de diverse aspecten die voor het uitdragen van de identiteit van Bank A van 

belang kunnen zijn. 

 

De locatietypering is het belangrijkste voor Bank A. Hierbij is de status en de vorm van 

de lokale markt belangrijk. De bank wil voornamelijk in de aanlooproute richting het 

centrum zitten of bij de kleinere gemeente in het centrum. De bank wil op een zichtbare 

locatie zitten waar zij snel gevonden wordt en men een bezoek aan de bank kan 

combineren met een bezoek aan diverse winkels. Aan deze zichtbaarheid werkt de façade 

mee. De eisen die voor de façade van belang zijn is dat deze breed genoeg is (aan de hand 

van het vloeroppervlak en het programma van eisen) en dat de façade representatief is 

voor de bank. Verder weegt de kwaliteit van de afwerking mee. De bank wil hoge mate 

van kwaliteit in afwerking en detaillering van de bedrijfshuisvesting. De hoofdentree 

dient duidelijk aanwezig te zijn in de gevel en dient mensen als het ware naar binnen te 

‘trekken’. De toegankelijkheid dient dan ook zo te zijn dat iedereen naar binnen kan en er 

geen belemmeringen zijn die mensen hiervan zou weerhouden. Wanneer de bank kijkt 

naar de reputatie van de omgeving dient deze veilig te zijn en er dient voldoende 

levendigheid in het gebied te zijn zodat er bijna altijd sociale controle is. De reputatie 

dient de Nederlandse identiteit van de bank te verstevigen. Voor de beveiliging van het 

gebouw is Bank A in het bezit van een veiligheidsprogramma en stemmen zij de diverse 

aspecten hierop af. 

 

 



  38 

Reclame 

Naast het gehouden interview is er ook gekeken hoe zij reclame voeren. De reclames zijn 

voornamelijk van toepassing op de producten die zij hebben. Ze zijn gericht op specifieke 

doelgroepen. Zo zijn er reclames die zich richten op gezinnen en de diensten van Bank A 

promoten (consult over de financiële situatie van het gezin). Ook zijn er reclames gericht 

op studenten. Deze reclames promoten typische studentenproducten 

(studentenrekeningen). Ook zijn er reclames gericht op beleggers die de diensten van de 

bank promoten. Bijvoorbeeld de assertieve houding van de bank ten opzichte van het 

rekeningbeheer. In alle reclames komt naar voren dat Bank A een assertieve bank is die 

het bankieren eenvoudig, persoonlijk en doorzichtig maken. Dit sluit aan bij de missie en 

visie van het bedrijf die professionaliteit, integriteit en respect dienen uit te stralen.  

 

Figuur 5-4 geeft het model weer van de aspecten die een rol spelen met betrekking tot de 

identiteit van Bank A. 

 

 
Figuur 5-4: De zaken met betrekking tot de uitgedragen  bedrijfsidentiteit van Bank A. 

5.2.2 Bank B 

Het interview met de corporate real estate manager van de Bank B vond plaats op 17 

maart 2011. De corporate real estate manager is verantwoordelijk voor de exploitatie van 

de kantoren van de bank en de retailshops. Bank B profileert hun kantoren als retailshops, 

door middel van de nogal winkelachtige inrichting van het kantoor. Zij verkopen hier niet 

alleen hun eigen bankproducten maar ook producten van andere merken. De bank is 

alleen in Nederland actief en heeft ongeveer 250 retailshops. Ze willen dit uitbreiden naar 

circa 300 stuks. De bedoeling is dat 80 retailshops door Bank B zelf gerund worden en 

het restant franchise ondernemingen worden.  
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Identiteit 
In het interview zijn verschillende zaken naar voren gekomen met betrekking tot het 

uitdragen van identiteit. De waarden, normen en missie komen terug in een aantal 

waarden, zo stellen zij dat het vertrouwen in de bank start met het begrijpen van de bank 

“eenvoud in geldzaken”. Ook hanteren zij de statement: “geef om de maatschappij”. Dit 

proberen ze te implementeren door duidelijke, eenvoudige en vooral eerlijke contracten 

en polisvoorwaarden die begrijpelijk zijn voor de klant. De bank probeert het meeste 

contact met de klant via het internet te laten lopen (zoals: betalingen, sparen, verzekeren, 

et cetera). Het dient allemaal eenvoudig en toegankelijk te zijn voor de klant. Wanneer de 

klant het niet snapt is er echter nog wel de optie van een bezoek aan de traditionele bank 

in de vorm van een retailshop. Andere kernwaarden van de bank uit draagt zijn 

‘transparant’, ‘dynamisch’ en ‘vernieuwend’. 

 

Al deze waarden draagt de bank uit doormiddel van de identiteit. Wanneer wordt gekeken 

naar de aspecten die deze waarden, normen en strategie dienen uit te dragen dan wordt de 

volgende rangschikking gemaakt (zie tabel 5-5). 

 

 Aspect 

1 Klanten 

2 Personeel 

3 Management 

4 Gedrag 

5 Vastgoed 

6 Reclame 

7 Pers 
Tabel 5-5: Rangschikking van de aspecten die voor Bank B belangrijk zijn bij het uitdragen van identiteit  

 

Strategie 

De strategie wordt door Bank B verwoord als “het geven van vertrouwen aan de klant”. 

Deze strategie heeft vier verschillende pilaren. Deze pilaren zijn: 

• Verdienen van klanten 

• Durven kiezen 

• Sterker door eenvoud 

• Doorslaggevende resultaten 

 

De koppeling van de vier pilaren aan het vastgoed vindt plaats op verschillende manieren. 

Zo komt eenvoud terug in de retailshops. Deze retailshops zijn eenvoudig opgebouwd. 

Ook bieden de retailshops naast hun eigen producten ook producten van andere merken 

en verzekeraars. Op deze manier heeft de klant de keuze tussen verschillende producten 

(durf te kiezen). Verder beschikt elke retailshop over verstelbare balies zodat ook de 

minder valide klant makkelijk kan bankieren. Als laatste komt het logo terug in zowel het 

exterieur en het interieur. De kleuren van het logo zijn onder andere verwerkt in de 

schappen van de folders.  
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De bank is nationaal georiënteerd en is een van de grote banken van Nederland. De bank 

richt zich behalve op bankzaken ook op verzekeringen. Het verstrekken van 

verzekeringen draagt bij aan de herkenbaarheid van de organisatie bij de doelgroep. De 

doelgroep waar de bank zich op een lagere segment klanten. Dit zijn private individuen 

die tot 2x modaal verdienen en de kleine tot middelgrote bedrijven. Deze doelgroep 

bedient het bedrijf al sinds haar oprichting. Bank B onderscheidt zich van andere banken 

door middel van een aantal punten. Doordat de bank zich alleen op de Nederlandse markt 

concentreert en kleiner is dan de drie andere grote banken kunnen zij vrij snel inspelen op 

de vraag van de klant. Dit draagt bij aan de typische klantenfocus bij het aanbieden van 

producten, assistentie en advies. Bij al deze punten staat de klant centraal. Een nadeel van 

de bank is dat zij vrij klein zijn (in verhouding tot de andere drie banken) en dat zij zich 

hierdoor minder op grote ontwikkelingsprojecten kunnen richten dan de andere banken. 

De klanten van de bank kennen de bank goed doordat de bank altijd zeer nauw betrokken 

is bij haar klanten. Hoe de klant echter over de bank denkt is voor de corporate real estate 

manager onduidelijk. 

 

Structuur 

Bank B is onderdeel van een overkoepelende organisatie. De verschillende onderdelen 

van deze overkoepelende organisatie handelen los van elkaar, wat betreft het promoten 

hun eigen merk en producten. Bank B richt zich betreffende branding dan ook niet alleen 

op de bank zelf maar ook op hun producten. Een voorbeeld hiervan is de actieve houding 

die de bank aanneemt bij het beheren en het managen van de rekeningen van klanten. Dit 

wordt uitgedragen door de diverse televisie commercials van de bank.  

 

Gedrag 

Naast de standaard “code of conduct” heeft Bank B geen richtlijnen voor gedrag. Het 

gedrag van de medewerkers dient enkel te voldoen aan de standaard normen en waarden. 

In de toekomst wil de bank wel meer regelgeving invoeren omtrent het gedrag van de 

medewerkers. Dit omdat men wel van mening is dat het gedrag bepalend is bij de 

imagovorming van de klant. Het is voor de bank enorm moeilijk om gedrag te sturen. Dit 

omdat veel zaken worden geregeld via het internet of via een tussenpersoon.  

 

Design 

Als eerste is er bij design een rangschikking gemaakt tussen Properties, Products, 

Presentations en Publications. In tabel 5-6 worden de rangschikkingen weergegeven. 

Properties scoort vrij laag. Dit komt voornamelijk door de kosten die er mee gemoeid 

zijn.  

 Aspecten 

1 Products 

2 Presentations 

3 Properties 

4 Publications 
Tabel 5-6: Weergave van de aandachtspunten waaraan de organisatie veel aandacht besteedt met betrekking 

tot  het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. 
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De tijdsgeest van de bank is vrij modern en soms wat meer trendsettend. Een voorbeeld 

hiervan is dat Bank B als eerste het girale geld langzaam ging weren en plaats liet maken 

voor elektronische betalingen. Dit is een ingrijpende stap geweest in de bancaire wereld. 

De bedrijfshuisvesting speelt  in op deze vernieuwing (en op de andere kernwaarden) hier 

op in door af te wijken van de rest. Zoals het hebben van een extravert exterieur en 

interieur. Dit komt onder andere door het gebruiken van felle kleuren (uit het logo) in 

aanzienlijk grote oppervlakte van het interieur. 

 

Design en vastgoed 

Wat betreft de vastgoedaspecten van het design zijn bij Bank B verschillende aspecten 

belangrijk. In tabel 5-7 worden alle aspecten gerangschikt. 

 

 Aspect 

1 Bereikbaarheid 

2 Zichtbaarheid 

3 Voorzieningen omgeving 

4 Locatie typering 

5 Reputatie omgeving 

6 Toegankelijkheid/geschiktheid 

7 Inrichting 

8 Schaal en verhoudingen 

9 Hoofdentree gebouw 

10 Lichttoepassingen 

11 Beveiliging toegang gebouw 

12 Lichtinval 

13 Kleur van verschillende aspecten 

14 Façade 

15 Kwaliteitsniveau afwerkingen 

16 Architectonische stijl 

17 Herkenbaarheid 

18 Thermisch comfort 

19 Restauratieve voorzieningen 

20 Verticale zone-indeling 

21 Zichtbaarheid energie besparing 

22 Landschapsarchitectuur 

23 Geplaatste symbolen/bordjes 
Tabel 5-7: Rangschikking van de diverse aspecten die de identiteit van Bank B van belang worden geacht 

door de corporate real estate manager. 

 

Bereikbaarheid is het belangrijkste aspect. De retailshop moet op een goede locatie zijn 

gelegen. Dit is een locatie in het centrum die makkelijk te bereiken is door de klant. Ook 

dient de locatie zichtbaar te zijn in het straatbeeld. De bank moet eenvoudig te zien zijn 

zodat de klant hier niet naar hoeft te zoeken. In het centrum dienen voldoende andere 

winkels en voorzieningen aanwezig te zijn. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid 

zijn voor de klanten die met de auto komen. Bank B vestigt zich voornamelijk op B-

locaties. De reputatie van de omgeving dient vlekkeloos te zijn. Het gebied moet bekend 
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zijn als een veilig gebied waar mensen graag willen zijn. Wanneer wordt gekeken naar de 

toegankelijk van de retailshop dient deze eenvoudig betreedbaar te zijn (ook voor minder 

validen) en dient men als het ware naar binnen te worden getrokken. Wel stelt de bank 

eisen aan het vloeroppervlak. Op dit moment hanteert de organisatie 80 m2 per retailshop. 

In de toekomst zal dit worden terug gebracht naar 50 m2 per retailshop. De schaal en 

verhoudingen zijn ook van belang, de klant moet zich niet klein voelen wanneer hij/zij de 

bank betreedt. Alles moet binnen handbereik liggen. De grote voorpui die de bank wenst 

bij al haar retailshops dient voor de nodige natuurlijke lichtinval. Verder dienen de 

werkplekken goed belicht zijn. De bank vindt het belangrijk dat de klant zich veilig voelt 

in de bank. In de bank zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen (bijvoorbeeld het 

plaatsen van camera’s) om de klant een veilig gevoel te geven. Verder dienen de kleuren 

van het logo terug te komen in het exterieur en het interieur van de bank.  

 

Reclame 

De reclames van Bank B richten zich erg op het gemak voor de klant. Zo laten zij in hun 

reclame klanten zien die erg tevreden zijn over het assertieve management dat de bank 

heeft ter aanleiding van het beheren van hun rekeningen. In de reclames komt duidelijk 

naar voren hoe de bank ten dienste staat van de klant en krijgt de kijker een goed beeld 

van de retailshops. Verder komen in de reclames van de bank de waarden en normen 

terug waar de bank voor staat. De bank laat zien dat zij zich om de klant en de 

maatschappij bekommert. Figuur 5-8 geeft een duidelijk overzicht van de, volgens de 

bank, belangrijke aspecten bij het vormen van identiteit. 

 

 
Figuur 5-8: De zaken met betrekking tot de uitgedragen  bedrijfsidentiteit van Bank B. 

 

Bank C en D wilden helaas niet meewerken aan onderliggend onderzoek. Dankzij het 

rapport van Van Kempen (2008) en de websites van de bank is het echter toch mogelijk 

geweest de andere twee banken in dit onderzoek te betrekken.  
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5.2.3 Bank C 

Bank C is in 1972 ontstaan door een fusie tussen verschillende kleinere banken. De bank 

is een financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag die betrokken is bij de 

samenleving. Daarnaast is zij vernieuwend en duurzaam. De bank is internationaal maar 

met een Nederlands karakter. Dit Nederlandse karakter komt onder andere in de kleuren 

van het logo. 

 

Strategie 

De hoofd strategie richt zich nog steeds zoals bij de oprichting op voedsel en akkerbouw. 

De bank richt zich op individuele en het midden- en kleinbedrijf. De prioriteit van de 

bank ligt bij het behouden van hun internationale status. Als laatste hanteren zij de 

strategie dat Bank C altijd onafhankelijk blijft. Eventuele overnames worden alleen 

geaccepteerd wanneer Bank C het merendeel van de aandelen in bezit houdt.  

 

Structuur 

De structuur van Bank C wordt gekenmerkt door sterke onderlinge banden tussen de 

verschillende rayons. De bank probeert zich zo te positioneren dat de klant de bank ziet 

als een locale bank met een internationaal karakter. De klant wordt hierdoor betrokken bij 

de kern van het bedrijf waardoor de bank dicht bij de samenleving staat. De 

internationale tak behartigt de belangen van de klant op grotere schaal terwijl de bank 

door middel van de lokale betrokkenheid de slagvaardigheid van een kleine bank probeert 

te behouden. Deze slagvaardigheid komt tot uiting in de branding. De reclames richten 

zich dan ook op het karakter van de bank met de slagkracht en betrokkenheid die men 

van een kleine bank verwacht.   

 

Gedrag 

Het gedrag van de werknemers bij Bank C wordt gestuurd door de “code of conduct”. 

Hierin zijn alle richtlijnen opgenomen die de werknemer dient te hanteren. Zo wordt er 

van de werknemer verwacht dat hij/zij integer handelt. De bank wil in haar handelen 

‘eerlijk’, ‘oprecht’, ‘zorgvuldig’ en ‘betrouwbaar’ zijn. Bank C wil een vooraanstaande 

bank zijn daarom wordt er gestuurd op ‘openheid’, overleg met klanten en op 

‘geloofwaardigheid’. Verder dient de werknemer professioneel te handelen, en dient hij 

respect te tonen voor de klant en zijn of haar collega’s.  

 

Design 

In de rapportage van Van Kempen (2008) komt naar voren dat Bank C een complex 

strategisch beleid heeft ten aanzien van de bedrijfshuisvesting. Bij Bank C krijgt elk 

kantoor de vrijheid om zich lokaal te oriënteren. Het beleid is internationaal maar de 

uitvoering hiervan is lokaal. Op deze wijze kan elk deelkantoor maatwerk leveren. De 

meest belangrijke aspecten met betrekking tot het uitdragen van de identiteit is het design 

van het drukwerk, van het gebouw, de relatiegeschenken en de auto’s (Van Kempen, 

2008). Deze aspecten worden in figuur 5-9 weergegeven aan de hand van de 4p’s.  
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 Aspecten 

1 Presentations 

2 Properties 

3 Products 

4 Publications 
Tabel 5-9: Weergave van de aandachtspunten waaraan de organisatie aandacht besteedt met betrekking tot  

het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. 

 

Design en vastgoed 

De eisen ten aanzien van het gebouw zijn dat de gewenste functies erin passen, dat er 

voldoende raampartijen zijn en dat er voldoende mogelijkheden zijn voor het plaatsen 

van vlaggen en reclame op het raam. Het belangrijkste aspect voor de bank is de façade  

van het gebouw. Bij de locatie van de gebouwen stelt de bank de volgende eisen. De bank 

moet gesitueerd zijn op high-traffic punten zoals in het centrum van de stad of de 

dorpskern. Dit komt naar voren bij de punten zoals locatietypering, reputatie omgeving, 

bereikbaarheid en zichtbaarheid. Tabel 5-10 geeft een rangschikking van de aspecten 

zoals ze zijn gemeten in het onderzoek van Van Kempen (2008). Van Kempen (2008) 

heeft in de interviews met de corporate real estate managers hen de aspecten van 

bedrijfshuisvesting laten beoordelen. De beoordeling is gedaan door het toekennen van 

punten op een schaal van 1 tot en met 10 (waarbij 1 het minst belangrijk is en waarbij 10 

het meest belangrijk is).  Er dient rekening te worden gehouden dat het meetinstrument 

gebruikt door Van Kempen verschilt van het meetinstrument gebruikt in het huidige 

onderzoek. Van Kempen (2008) heeft in haar onderzoek de aspecten laten beoordelen aan 

de hand van een score in de vorm van punten. In het huidige onderzoek is er een 

rangschikking gemaakt aan de hand van het op volgorde leggen van kaartjes. 
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  Aspect 

1 5 Façade 

 4 Voorzieningen omgeving 

 4 Bereikbaarheid 

 4 Locatie typering 

 4 Reputatie omgeving 

 4 Zichtbaarheid 

 4 Herkenbaarheid 

 4 Kwaliteitsniveau afwerking 

2 3 Beveiligde toegang gebouw 

 3 Lichttoepassingen 

 3 Toegankelijkheid 

 3 Energie besparingstoepassingen  

 3 Hoofdentree gebouw 

 3 Architectonische stijl 

 3 Thermisch comfort 

3 2 Inrichting 

 2 Verticale zone-indeling 

 2 Landschapsarchitectuur 

 2 Restauratieve voorzieningen 
Tabel 5-10: Rangschikking van de diverse aspecten die voor het uitdragen van de identiteit van Bank C van 

belang kunnen zijn. In de eerste kolom wordt de rangschikking weer gegeven, in de 2
e
 kolom de score (1 

t/m 5) die het wordt toegekend in het rapport van Van Kempen (2008) en in de 3
e
 kolom wordt het aspect 

weer gegeven.  

 

De belangrijkste aspecten die een rol spelen met betrekking tot de identiteit van Bank C 

zijn in een overzichtelijke figuur gezet (figuur 5-11).  

 

 
Figuur 5-11: De zaken met betrekking tot de uitgedragen  bedrijfsidentiteit van Bank C. 
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5.2.4 Bank D 

De informatie over Bank D is eveneens verkregen via het onderzoek van Van Kempen 

(2008) en via de website van de bank. 

 

Identiteit 
Bank D komt voort uit een fusie met een andere Bank. Deze bank, gestart in 1927, was 

vooral gericht op de Nederlandse middenstand. Deze bank was één van de vijf grote  

Nederlandse banken in de jaren zestig. In 1989 is de bank gefuseerd met een andere bank 

en gingen zij samen verder onder de huidige naam.  

 

Strategie 

De missie van Bank D is dat zij producten en diensten willen leveren “zoals de klant het 

wil”. De kernwaarden van de bank zijn kwalitatief hoge service, hoog gebruiksgemak en 

dit alles tegen concurrerende tarieven. De bank richt zich van oudsher op de 

middenklasse van de samenleving. Vanaf 2009 werkt de bank de komende jaren aan een 

scheiding tussen hun bank- en verzekeringsactiviteiten. Dit is gedaan om zo duidelijker te 

zijn richting de klant en meer professionaliteit uit te stralen per activiteit. Deze 

verandering brengt onder meer transparantie en betrouwbaarheid. De bank heeft als lange 

termijn doelstelling een toonaangevende Europese bank te zijn met een focus op retail- en 

zakelijk bankieren.  

 

Structuur 

Bank D is een bank met ambitie. Ze proberen de juiste beslissingen te nemen en een 

duidelijke koers te varen met het bedrijf. De bank wil gezien worden als een eerlijke bank 

en dit komt onder andere naar voren door de eerste opdracht die zij zichzelf op hun 

website stellen: “Wees eerlijk over uw sterke en zwakke punten”. De bank heeft dan ook 

een aantal bouwstenen die ten grondslag liggen aan de structuur, te weten: 

• Toegankelijk: De bank is helder, spreekt de taal van de klant, is makkelijk te 

bereiken, sympathiek en luistert. 

• Scherp: De bank heeft lef en zelfvertrouwen, is direct, professioneel en 

deskundig. 

• No-nonsense: De bank is nuchter en doet niet aan toeters en bellen of andere 

pretenties. 

• Behulpzaam: De bank komt met oplossingen die hout snijden en neemt haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheden.  

 

Gedrag 

Het gedrag van de weknemers van Bank D is vastgelegd in gedragscodes. Hierin is 

opgenomen dat de werknemers ethisch en integer dienen te handelen. Verder wordt er 

van de werknemers verwacht dat zij zich sociaal opstellen richting elkaar en richting de 

klant en dienen zij milieubewust/duurzaam te werken. Dit houdt onder andere in dat er  

bijvoorbeeld bewust moet worden om gegaan met papier bijvoorbeeld. Dit betekent dat 

de werknemer geacht wordt zich verantwoordelijk te gedragen. 
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Design 

Bank D wil zich profileren als een bank waar het gebruiksgemak hoog is.  Verder is de 

bank internationaal georiënteerd waarbij eenheid en herkenbaarheid van design grote rol 

spelen. De meeste aandacht wordt gegeven aan reclame (presentations) en aan properties. 

Reclame wordt over het algemeen naar buiten gebracht door media zoals radio en 

internet. Products en publications komen op de 3e en 4e plaats wat betreft het belang dat 

het bijdraagt aan de identiteit. In figuur 5-12 wordt de rangschikking met betrekking tot 

de 4p’s weergegeven.  

 

 Aspecten 

1 Presentations 

2 Properties 

3 Products 

4 Publications 
Tabel 5-12: Weergave van de aandachtspunten waaraan de organisatie aandacht besteedt met betrekking tot  

het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. 

 

De bankkantoren hebben allemaal dezelfde uitstraling. De kantoren worden neergezet als 

winkels en bevinden zich voornamelijk in het centrum in de buurt van andere 

voorzieningen. Het belangrijkste aan de gebouwen is de façade en de inrichting. De 

inrichting wordt beïnvloed door de retailbranche. En is gericht op korte bezoeken van de 

klant. Qua locatie heeft Bank D haar kantoren voornamelijk op zichtlocaties. Ook bij 

Bank D is er een rangschikking gemaakt zichtbaar in tabel 5-13. Deze rangschikking is 

gebaseerd op de gegevens uit het onderzoek van Van Kempen (2008). De corporate real 

estate manager heeft de verschillende aspecten beoordeeld met een cijfer van 1 tot en met 

10 (waarbij 1 de laagste score is en 10 de hoogste score is). Ook bij Bank D is er een 

model samengesteld met de belangrijkste aspecten betreffende de identiteit (Figuur 5-14). 
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  Aspect 

1 5 Façade 

 5 Locatie typering 

 5 Mate van herkenbaarheid 

 5 Hoofdentree gebouw 

 5 Kwaliteitsniveau afwerking 

 5 Voorzieningen in de omgeving 

2 4 Inrichting 

 4 Bereikbaarheid 

 4 Reputatie omgeving 

 4 Verticale zone-indeling 

 4 Toegankelijkheid 

 4 Lichttoepassingen  

3 3 Zichtbaarheid 

 3 Landschapsarchitectuur 

 3 Thermisch comfort 

 3 Beveiligde toegang gebouw 

 3 Energie besparingstoepassingen 

 3 Restauratieve voorzieningen 

4 2 Architectonische stijl 
Tabel 5-13: Rangschikking van de diverse aspecten die voor de identiteit van Bank D van belang zijn. In de 

eerste kolom wordt de rangschikking weer gegeven, in de 2
e
 kolom de score (1 t/m 5) die het wordt 

toegekend in het rapport van Van Kempen (2008) en in de 3
e
 kolom wordt het aspect weer gegeven. 

 

De zaken die een rol spelen met betrekking tot de identiteit van Bank D zijn samengevat 

in een model weergegeven in figuur 5-14. 

 

 
Figuur 5-14: De zaken met betrekking tot de uitgedragen  bedrijfsidentiteit van Bank D. 
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5.3 Conclusie 

Wat betreft omvang, doelgroep en positionering verschillen de banken van elkaar. Zo 

heeft bijvoorbeeld Bank A het twee keer zoveel vestigingen als Bank B. En richt Bank A 

zich op een hogere inkomensgroep dan Bank B. De banken zijn het er over eens dat 

vastgoed niet het belangrijkste is bij het uitdragen van waarden, normen en missie. 

Vastgoed wordt bij de banken voorbijgestreefd door gedrag personeel en reclame. De 

reden dat bedrijfshuisvesting laag scoort is omdat banken van mening zijn dat de kosten 

te hoog zijn bij het aanpassen van bedrijfshuisvesting met betrekking tot het uitdragen 

van de identiteit. Wel zijn de banken van mening dat bedrijfshuisvesting de perceptie van 

de identiteit kan beïnvloeden.  

 

De aandacht die ze schenken aan het uitdragen van identiteit door middel van properties 

(onder andere bedrijfspanden) is minimaal ten opzichte van de andere factoren. De reden 

die hier voor wordt gegeven zijn de hoge kosten die aanpassingen van vastgoed met zich 

mee brengen. Men is wel bezig met het neerzetten van een eigen stijl van de organisatie. 

Deze stijl komt terug in het vastgoed, bijvoorbeeld in de gevel van de kantoren of in het 

interieur van de bank. De banken vinden locatie en zichtbaarheid het belangrijkst. Als 

minst belangrijk vinden zij symbolen en kleurgebruik. Bank C en Bank D geven aan dat 

zij op goed bereikbare plaatsen willen zitten. Ook geven zij aan veel waarde te hechten 

aan de façade en dient de locatie herkenbaar te zijn. 

 

De vastgoed gerelateerde aspecten die voor de banken een rol spelen ter aanbeveling van 

de identiteit zijn: 

 

Locatie en zichtbaarheid 

De locaties waar de banken zich willen vestigen zijn over het algemeen in het centrum of 

het aanloopgebied hiervan. Zo wil Bank A aan de rand van het centrum zitten vanwege 

de bereikbaarheid terwijl Bank B op de B-locatie wil zitten vanwege de lagere kosten. 

Beide banken willen dat de kantoren makkelijk te bereiken zijn. Bank B vindt de 

bereikbaarheid te voet belangrijker dan de bereikbaarheid per auto of OV. Beide banken 

geven aan dat de bank makkelijk zichtbaar moet zijn. Wanneer mensen aan het winkelen 

zijn moet de bank opvallen. Klanten moeten eenvoudig zien waar de bank zich in het 

gebied bevindt. Ook stellen beide banken eisen aan de reputatie van de omgeving. De 

omgeving moet bekend staan als een veilige omgeving waar mensen graag komen. Bank 

C en Bank D willen eveneens op een zichtbare locatie zitten. Het meeste waarde hechten 

deze twee banken aan de bereikbaarheid en de mate van herkenbaarheid van het 

bankkantoor. Alle banken geven aan in de buurt van andere voorzieningen te willen zitten 

omdat zij van mening zijn dat het de klant zo eenvoudig mogelijk gemaakt moet worden.  
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Vastgoed 

De façade moet voor alle banken breed genoeg zijn. Er moet veel glas aanwezig zijn en 

er moet genoeg ruimte zijn voor het tonen van producten en/of het ophangen van 

reclames. Ook hebben alle banken dezelfde eisen betreffende de hoofdentree. De 

hoofdentree van het kantoor moet duidelijk aanwezig zijn. Verder moet het mensen naar 

binnen “trekken” en moeten ook de minder validen het gebouw makkelijk kunnen 

betreden. De schaal en verhoudingen dienen bij de banken zo te zijn dat de klant zich op 

zijn/haar plek voelt in de bank. Alle aspecten in de bank dienen op elkaar te zijn 

afgestemd en alle producten (bijvoorbeeld folders) en dergelijke dienen binnen 

handbereik te liggen.  

 

In tabel 5-15 worden per bank de vijf belangrijkste (door middel van een +) en minst 

belangrijkste aspecten (door middel van een -) van bedrijfshuisvesting ten opzichte van 

de bedrijfsidentiteit weergegeven. In de figuur is te zien dat locatie typering het 

belangrijkste aspect is wat betreft de identiteit. Hier staat bereikbaarheid en façade bij 

drie van de vier banken in de top vijf wat betreft het belang bij uitdragen van de identiteit. 

Restauratieve voorzieningen wordt door de vier banken als een van minst belangrijke 

aspecten gezien bij het uitdragen van de identiteit. 

 
Vraag nummer 

Interview/enquête 
(zie bijlage I) 

 Bank A Bank B Bank C Bank D 

26.1 Architectonische stijl    - 

26.2 Bereikbaarheid  + + +  

26.3 Beveiligde toegang van het gebouw    - 

26.4 Façade +  + + 

26.5 Hoofdentree gebouw    + 

26.6 Inrichting   -  

26.7 Kleur van de verschillende aspecten     

26.8 Kwaliteitsniveau afwerking +   + 

26.16 Landschapsarchitectuur  - -  

26.17 Lichtinval     

26.9 Lichttoepassingen -    

26.18 Locatie typering + + + + 

26.10 Mate van herkenbaarheid    + 

26.11 Reputatie omgeving  + +  

26.19 Restauratieve voorzieningen - - - - 

26.20 Schaal en verhoudingen van de aspecten     

26.12 Symbolen - -   

26.21 Thermisch comfort -  - - 

26.22 Toegankelijkheid     

26.23 Verticale zone-indeling (lift, trap, etc.)  - -  

26.13 Voorzieningen omgeving  + +  

26.14 Zichtbaarheid + +   

26.15 Zichtbaarheid energie toepassingen - -  - 

Tabel 5-15: Overzicht van de aan vastgoed gerelateerde aspecten die de identiteit van de bank uitdragen. In 

het overzicht worden de belangrijkste aspecten met een + weergegeven en de minst belangrijke met -. 
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6 Analyse imago 
De analyse met betrekking tot het waargenomen bedrijfsimago is opgebouwd uit 

verschillende stappen. In paragraaf 6.1 wordt de steekproef beschreven. Hierna wordt er 

in paragraaf 6.2 in gegaan op de algemene bedrijfsaspecten die van invloed zijn op het 

bedrijfsimago. Ook wordt er in deze paragraaf in gegaan op de aspecten van 

bedrijfshuisvesting die van belang zijn voor het bedrijfsimago. Paragraaf 6.3 gaat in op 

het bedrijfsimago van de verschillende banken.  

6.1 Beschrijving van de steekproef 

De enquête is afgenomen in de maanden april en mei op het stationsplein te Leiden. Het 

stationsplein te Leiden is eenvoudig te bereiken en heeft een hoge passantenstroom. Aan 

de enquête hebben 80 mensen mee gedaan waarvan 42 vrouwen en 38 mannen. De 

leeftijd van de respondenten varieert tussen 15 en 68 jaar waarvan de meesten tussen de 

20 en 30 zijn, de gemiddelde leeftijd is 38 jaar (tabel 6-1).  

 

Ongeveer 1/3 van de respondenten heeft hoger beroepsonderwijs/wetenschappelijk 

onderwijs gevolgd en nog eens 1/3 van de respondenten heeft middelbaar 

beroepsonderwijs gevolgd. Ongeveer 7% van de respondenten heeft als hoogst genoten 

opleiding lager beroepsonderwijs. Een volledig overzicht van de opleidingen van de 

respondenten is te vinden in tabel 6-1. 

 

De meeste respondenten zijn langer dan 20 jaar klant bij hun bank (tabel 6-1). Dit is in de 

lijn met de verwachting. Van te voren werd verwacht dat de meeste klanten in hun 

kinderjaren klant worden bij een bank en niet snel meer van bank veranderen. Dit is 

hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de branche. Het veranderen van rekening is niet 

eenvoudig doordat het huidige bankrekeningnummer niet kan worden meegenomen bij 

een overstap. Hierdoor passen stortingen en automatische betalingen zich niet 

automatisch aan en kiezen de meeste klanten voor de eenvoudige weg. Verder zijn de 

verschillen tussen spaarrentes zo laag dat het voor klanten niet interessant is om over te 

stappen naar een bank waar men meer rente krijgt.  

 

Opvallend is dat klanten ondanks het gemak van het bankieren op internet (geld 

overmaken, nieuwe pas aanvragen, aanschaf van goederen, veranderen van rekeningtype, 

et cetera) de bank nog steeds bezoeken. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan de 

bank 1 tot en met 3 keer per jaar te bezoeken en ruim 1/5de van de ondervraagden geeft 

aan meer dan vier keer per jaar bij een bank te komen. Bijna 70% van de klanten bezoekt, 

ondanks het gemak van internet bankieren, nog een kantoor (tabel 6-1). 
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 Percentage N (N=80) 

Leeftijd (gemiddelde) 38  

   

Geslacht   

Man 47,5% 38 

Vrouw 52,5% 42 

   

Onderwijs   

Lager onderwijs 1,2% 1 

Lager/middelbaar voortgezet onderwijs 15% 12 

Hoger voortgezet onderwijs 15% 12 

Lager beroepsonderwijs 6,2% 5 

Middelbaar beroepsonderwijs 28,8% 23 

Hoger beroepsonderwijs/wetenschappelijk onderwijs 33,8% 27 

   

Aantal jaar klant   

0 tot 5 jaar 15% 12 

5 tot 10 jaar 15% 12 

10 tot 15 jaar 12,5% 10 

15 tot 20 jaar 8,8% 7 

20 jaar of langer 48,8% 39 

   

Aantal bezoeken aan de bank   

Geen bezoeken aan de bank 31,2% 25 

1 t/m 3 bezoeken per jaar aan de bank 47,5% 38 

4 of meer bezoeken per jaar aan de bank 21,2% 17 
 Tabel 6-1: Algemene gegevens van de respondenten.  

6.2 Imago algemeen 

Het beeld dat de klanten van de banken hebben is voor de meeste klanten (87%) tamelijk 

positief tot positief. Het beeld dat klanten van de bank hebben moet geïnterpreteerd 

worden als hoe de klant de bank ziet. Dit beeld kan negatief zijn (de klanten zijn niet 

tevreden met hun bank) of positief (klanten zijn tevreden met hun bank). Met sterkte van 

imago wordt bedoeld hoe goed de bank hun identiteit uitdraagt volgens de klant. 

Vanwege de negatieve publiciteit die de banken de afgelopen jaren hebben gehad, werd 

verwacht dat klanten de richting van het imago van de banken als zwak zouden 

bestempelen. Het lijkt erop dat de negatieve publiciteit (de bankencrisis, hoge beloningen 

voor het management, et cetera) geen invloed heeft gehad op de sterkte van het imago 

van de banken, aangezien 78% van de ondervraagden vindt dat hun bank een tamelijk 

sterk tot sterk imago heeft. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat klanten de 

richting van de sterkte van het imago baseren op gevoel (Grunig, 1993; Hseih, 2007). 

Wanneer de klanten gevraagd worden of zij hun bank zouden aanbevelen aan anderen 

blijkt dat 63% van de respondenten dit zou doen. In tabel 6-2 wordt aangegeven welk 

beeld respondenten hebben van de bank, of zij het imago sterk of zwak vinden en in 

hoeverre zij hun bank zouden aanbevelen aan anderen. 
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Zeker niet Niet Neutraal Wel Zeker wel 

aanbevelen 
1% 4% 32% 45% 18% 

Negatief Tamelijk negatief Neutraal Tamelijk positief positief 
beeld 

0% 3% 10% 36% 51% 

Zwak Tamelijk zwak Neutraal Tamelijk sterk Sterk 
imago 

0% 1% 21% 43% 35% 

Tabel 6-2: De meningen van de klant omtrent het beeld dat zij van de bank hebben, of zij het imago sterk of 

zwak vinden en in hoeverre zij hun bank zouden aanbevelen aan anderen (N=80).  

 

Het is voor te stellen dat de volgende twee vragen aan de klanten (“Wat is het beeld dat u 

van uw bank heeft?” en “Wat is de sterkte van het imago van uw bank?”)  enige 

verwarring heeft opgeleverd bij de klanten. Het zou kunnen zijn dat de klanten de 

begrippen ‘imago’ en ‘beeld’ als hetzelfde opvatten. Er werd van te voren verwacht een 

eventueel verschil op te kunnen merken tussen de uitkomsten van beide begrippen. De 

Pearson correlatie tussen het beeld van de bank en het imago van de bank is niet 

significant (rs = 0,44; n.s.) en dat wil zeggen dat er geen samenhang is. Dit betekent dat 

beide variabelen iets anders meten. 

 

Het grootste deel van de klanten vindt dat hun bank een sterk imago heeft. Dit zou 

kunnen komen door verschillende factoren, zoals: een gunstige prijs van de producten, 

prettig gedrag van het personeel, merknaam, geschiedenis, reclame uitingen, sponsoring, 

bedrijfshuisvesting of positieve ervaringen die zij met de bank hebben gehad. In het 

huidige onderzoek wordt onderzocht of deze variabelen inderdaad samenhangen met de 

sterkte van het imago van de bank.  

 

In figuur 6-3 is een model weer gegeven van de verschillende variabelen die samen 

zouden kunnen hangen met de sterkte van het imago van de bank.  

 

 
Figuur 6-3: De variabelen die op samenhang worden getest.  

 

Na controle op assumpties lineairiteit, normaliteit en multicollineariteit van de variabelen 

is er een multiple regressieanalyse uitgevoerd. Daaruit komt naar voren dat het model 

significant is 23,9%  (0,239 Adj. R²) van de sterkte imago wordt verklaard door de 

predictoren ( tabel 6-4).  
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Imago sterkte bank  

Variabele B SE B ß Sig. 

Prijs    n.s. 

Gedrag personeel 0,247 0,103 0,275 0,019 

Merknaam -0,161 0,080 -0,225 0,047 

Geschiedenis    n.s. 

Reclame    n.s. 

Sponsoring -0,196 0,077 -0,288 0,013 

Huisvesting -0,201 0,094 -0,239 0,036 

Media en derden    n.s. 
Tabel 6-4: De significantie en de bijdrage van de onafhankelijke variabelen aan de sterkte van het imago 

van de bank.  

 

Verwacht werd dat geschiedenis, sponsoring, merknaam, prijs, gedrag van het personeel, 

bedrijfshuisvesting, media en derden van invloed zijn. Wanneer het imago van banken 

wordt geanalyseerd blijkt niet alles van belang. De zaken die van belang zijn, zijn: 

sponsoring, gedrag van het personeel, huisvesting en merknaam. Het meest van invloed 

op de sterkte van het imago is sponsoring. Sponsoring heeft echter wel een negatieve 

samenhang met de sterkte van het imago. Dit betekent dat wanneer banken aan 

sponsoring doen de klant het imago zwakker vindt dan wanneer de banken niet aan 

sponsoring doen. Deze negatieve samenhang kan door verschillende zaken zijn 

veroorzaakt. Zo kan het zijn dat de banken sponsoring op de verkeerde manier toepassen 

(bijvoorbeeld door het sponsoren van sporten die de klant niet belangrijk vindt. Een 

andere verklaring kan zijn dat de respondenten niet bekend zijn met het begrip imago en 

hierdoor de antwoorden zijn beïnvloed. Ook zou het kunnen zijn dat de vraagstelling 

verkeerd is geweest. De klanten is gevraagd naar het belang van het aspect met 

betrekking tot het imago. Misschien is het zo dat de klant dit zelf niet bewust kan 

beoordelen. Het gedrag van het personeel heeft na sponsoring het meeste invloed op het 

imago. Naarmate het gedrag van het personeel in belang toe neemt wordt het imago 

sterker. Deze uitkomst kan komen doordat klanten het personeel zien als een aspect die 

door middel van hun gedrag direct van invloed zijn. Klanten komen over het algemeen 

snel in aanraking met het personeel. Huisvesting als 3e het meest van invloed op de 

sterkte van het imago. Huisvesting heeft een negatieve samenhang met het imago. 

Naarmate het belang van huisvesting afneemt neemt de sterkte van het imago toe. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn de bedrijfsidentiteit die via bedrijfshuisvesting wordt 

uitgedragen niet efficiënt genoeg is. In andere woorden zou dit kunnen betekenen dat 

bedrijfshuisvesting van belang is bij het waarnemen van bedrijfsimago maar dat tot nu 

toe bedrijfshuisvesting verkeerd wordt ingezet bij het uitdragen van identiteit. Een andere 

verklaring voor de negatieve samenhang kan zijn dat de analyse verkeerd is uitgevoerd of 

dat er fouten zaten in de datasheet. Ook kan het zijn dat de klanten de vraag niet goed 

hebben begrepen (omdat zij niet bekend zijn met het begrip imago) en dat er hierdoor 

verkeerde antwoorden zijn gegeven. De merknaam is ook van invloed op de sterkte van 

het imago. Merknaam is het minst van invloed en heeft een negatieve samenhang. Dit 

betekent dat wanneer het belang van het merknaam afneemt de sterkte van het imago toe 

neemt. Dit betekent dat wanneer het belang van het aspect merknaam toeneemt neemt de 

sterkte van het imago af. Redenen voor deze negatieve samenhang kunnen zijn dat de  
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sterkte van de merknaam van de banken afgelopen jaren (door bijvoorbeeld de negatieve 

publiciteit) is afgenomen. Een andere reden kan wederom zijn dat niet iedere klant 

bekendis met het begrip imago en dat er hierdoor verkeerde uitkomsten naar voren zijn 

gekomen.  

 

Aspecten van bedrijfshuisvesting 

In de voorgaande paragraaf hebben we gezien dat bedrijfshuisvesting een significante 

bijdrage levert aan de sterkte van het imago. Derhalve is het interessant om te 

onderzoeken welke aspecten van bedrijfshuisvesting door de klant belangrijk worden 

gevonden met betrekking tot de sterkte van het imago. Figuur 6-5 geeft het model weer 

waarin de samenhang tussen de aspecten van bedrijfshuisvesting en het belang van de 

bedrijfshuisvesting wordt weergegeven. Uit de multiple regressieanalyse komt naar voren 

dat het model significant is.  Circa 27,5%  (0,275Adj. R²) van de afhankelijke variabele 

wordt verklaard door de predictoren (zie tabel 6-6). 

 

 
Figuur 6-5: De variabelen van bedrijfshuisvesting die op samenhang worden getest. 

 

De volgende variabelen zijn verwijderd omdat ze sterk correleren met de variabele 

bereikbaarheid (en sommige ook onderling): ligging kantoorpand (in het interview met de 

banken locatie typering genoemd), parkeren, toegankelijkheid. Het is in te denken dat, 

voor de klant, bereikbaarheid een alles omvattend begrip is waar de verwijderde aspecten 

onder vallen (zoals toegankelijkheid en parkeergelegenheid). De variabelen kleur 

interieur en het plaatsen van symbolen en bordjes zijn ook verwijderd voor de analyse 
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omdat deze correleren met inrichting. Net zoals bij bereikbaarheid is het in te denken dat 

klanten de kleur van het interieur en symbolen zien als onderdeel van het algemene 

interieur. 
 

In het deel van het onderzoek onder banken is uit de interviews met de corporate real 

estate managers gebleken dat zij veel waarde hechten aan de variabelen bereikbaarheid en 

locatie bij het uitdragen dan de identiteit. De verwachting is dat deze aspecten ook voor 

de klant het belangrijkst zijn bij het waarnemen van het imago. Uit de analyse blijkt 

(tabel 6-6) dat de klanten de bereikbaarheid en inrichting het belangrijkst vinden in relatie 

tot de sterkte van het imago.  

 

 Belang aspecten bedrijfshuisvesting 

Variabele B SE B ß Sig. 

Reputatie omgeving    n.s. 

Voorzieningen omgeving    n.s. 

Zichtbaarheid    n.s. 

Bereikbaarheid 0,454 0,138 0,360 0,002 

Herkenbaarheid    n.s. 

Façade    n.s. 

Architectonische stijl    n.s. 

Beveiligde entree    n.s. 

Inrichting 0,340 0,125 0,290 0,008 

Verlichting    n.s. 

Kwaliteit afwerking    n.s. 
Tabel 6-6: De significantie en de bijdragen van de onafhankelijke variabelen (aspecten van 

bedrijfshuisvesting) aan het belang van de bedrijfshuisvesting voor het imago. 

 

Klanten vinden dat het bankkantoor op een goed bereikbare locatie dient te liggen die 

makkelijk te bereiken is met de auto, het openbaar vervoer en/of de fiets. Wanneer het 

belang van bereikbaarheid toeneemt neemt ook het belang van bedrijfshuisvesting toe 

voor het bedrijfsimago. Naast bereikbaarheid vinden klanten de inrichting van het 

bankkantoor belangrijk met betrekking tot de sterkte van het imago. Wanneer het belang 

van inrichting toeneemt neemt ook het belang van bedrijfshuisvesting voor het imago toe. 

 

De uitkomsten van de analyse liggen niet in de lijn der verwachting. Uit het theoretische 

onderzoek komen verschillende aspecten naar voren die van invloed kunnen zijn op het 

waarnemen van het imago. Echter uit de analyse van het praktijkonderzoek komt naar 

voren dat alleen bereikbaarheid en inrichting van belang zijn voor het waarnemen van 

imago volgens de klant. Dit zijn aspecten die voornamelijk van invloed zijn op de 

functionaliteit van de bank. Een verklaring dat deze aspecten van belang zijn voor de 

klant kan zijn dat de klanten zich niet bewust zijn van het imago en/of het begrip niet 

kennen. Een andere reden voor deze uitkomst kan zijn dat klanten wanneer er dieper op 

bedrijfshuisvesting wordt in gegaan dit uiteindelijk niet van belang vinden voor het 

imago.  
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Wanneer wordt gevraagd naar de locaties waar de respondenten vinden dat hun bank 

gevestigd moet zijn, zijn zij heel duidelijk en kan de volgende conclusie worden 

getrokken. De belangrijkste locaties voor bankkantoren zijn de winkelstraat (42,5%) of 

de aanlooproute naar de winkelstraat (50%). Men wil het bankkantoor dus het liefst 

ergens hebben waar het makkelijk te bereiken is en waar ook andere winkels aanwezig 

zijn.  

6.3 Imago per bank 

In deze paragraaf zal imago per bank worden beschreven. Er wordt gekeken hoe de 

sterkte van het imago per bank wordt waargenomen. Hierna wordt er bepaald hoe de 

klant de bank ziet qua producten, positionering, et cetera. In tabel 6-7 wordt het beeld dat 

de klant van de bank heeft weergegeven. Hier is uit op te merken dat alle klanten vrij 

positief zijn. Echter de klanten van Bank C en Bank D hebben het meest positieve beeld 

van hun bank. Bank A scoort het laagst op dit vlak. De scores van de banken omtrent het 

beeld van de bank liggen vrij dicht bij elkaar. Dit komt waarschijnlijk doordat de klanten 

al een lange tijd zijn aangesloten bij hun bank. Doordat men lang bij hun bank is 

aangesloten hebben zij niet echt een beeld van andere banken. Een andere reden kan 

wellicht zijn dat Bank C en Bank D het meeste aandacht en geld spenderen aan het 

uitdragen van de identiteit. Zij zullen waarschijnlijk beter gebruik maken van de kanalen 

die zij tot hun beschikking hebben bij het uitdragen van de identiteit.  

 

Wanneer wordt gekeken naar de sterkte van het imago (tabel 6-8) kan gesteld worden dat 

de onderlinge verschillen groter zijn. Hier scoort Bank D wederom het hoogste en Bank 

B het laagst. Het onderlinge verschil tussen deze banken is 1 punt op een schaal van 5. 

Dit kan komen door de verschillende aspecten die het imago beïnvloeden zoals: gedrag 

personeel, merknaam, sponsoring en huisvesting omdat is gebleken (in tabel 6-6) dat deze 

aspecten van invloed zijn op bedrijfsimago. Bank D positioneert zich sterker op deze 

gebieden dan de concurrentie. Bank C komt op de 2e plaats wat betreft de sterkte van het 

imago. Het lag in de lijn der verwachting (vanwege de actieve houding bij het uitdragen 

van identiteit) dat Bank C en Bank D een sterk imago hebben. 
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Bank A (N = 20) - 1 3 9 7 4,1 

Bank B (N = 20) - 1 3 7 9 4,2 

Bank C (N = 20) - - 2 9 9 4,4 

Bank D (N = 20) - - - 4 16 4,8 

Totaal (N = 80) - 2 8 29 41 4,4 

Tabel 6-7: Het beeld dat de klanten van hun bank hebben 
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Bank A (N = 20) - - 5 10 5 4 

Bank B (N = 20) - 1 9 6 4 3,7 

Bank C (N = 20) - - 3 12 5 4,1 

Bank D (N = 20) - - - 6 14 4,7 

Totaal (N = 80) - 1 17 34 28 4,1 

Tabel 6-8: De sterkte van het imago volgens de klant 

 
Het imago van de verschillende banken. 
Uit het interview met de banken zijn verschillende steekwoorden naar voren gekomen die 

de bank typeren. Deze steekwoorden zijn door de klant beoordeeld (zie tabel 6-9 t/m 6-

12). Hierna kan een vergelijking worden gemaakt tussen de corporate real estate manager 

en de klanten. Bij de analyse van de gegevens is de middelste groep (score 3) buiten 

beschouwing gelaten omdat deze score gelijk stond aan geen mening. Uiteindelijk is er 

gekeken aan welke kant de meeste antwoorden voor komen (waarbij N>5) om zo te 

bepalen hoe de klanten het imago van de bank zien. In tabel 6-9 t/m 6-12 zijn de 

beoordelingen te vinden van de klanten van de kenmerken die genoemd zijn door de 

corporate real estate managers.  



  59 

Bank A 

 1 2 3 4 5  

Goedkope producten - 1 13 4 2 Dure Producten 

Kleinschalige producten - 1 10 7 2 Grootschalige producten 

Eenvoudige producten 1 3 12 3 1 Ingewikkelde producten 

Particuliere bank - 3 8 7 2 Zakelijke bank 

Lokaal georiënteerd - 2 7 9 2 Internationaal georiënteerd 

Onduidelijke communicatie - - 7 9 4 Heldere communicatie 

Passieve houding - 1 9 8 2 Actieve houding 
Tabel  6-9: Het imago van Bank A (N = 20). 

 

Bank A profileert zich volgens de klanten als een zakelijke en dure bank. Dit komt onder 

meer terug in hun producten. De producten van de bank zijn volgens de klanten 

grootschalig en redelijk duur. De bank richt zich volgens de klanten op de internationale 

markt. De houding van de bank wordt gezien als actief. De klanten vinden dat zij actief 

benaderd worden en dat de communicatie helder is.  

• Dure producten (N =  6) 

• Grootschalige producten (N = 9) 

• Zakelijke bank (N = 9) 

• Internationaal georiënteerd (N = 11) 

• Heldere communicatie ( N= 13) 

• Actieve houding (N = 10) 

 

Met betrekking tot de bedrijfshuisvesting zijn voor de klanten van Bank A de 

zichtbaarheid en de bereikbaarheid belangrijke aspecten (figuur 6-13). Naast deze 

aspecten zijn symbolen ook aan belangrijk aspect voor de klanten van Bank A bij het 

waarnemen van het bedrijfsimago. 

 

Bank B 

 1 2 3 4 5  

Goedkope producten 2 6 10 2 - Dure Producten 

Kleinschalige producten 4 8 5 3 - Grootschalige producten 

Eenvoudige producten 3 4 11 1 1 Ingewikkelde producten 

Particuliere bank 4 5 7 3 1 Zakelijke bank 

Lokaal georiënteerd 3 8 5 2 2 Internationaal georiënteerd 

Onduidelijke communicatie - 1 3 6 10 Heldere communicatie 

Passieve houding 1 1 9 9 - Actieve houding 
Tabel 6-10: Het imago van Bank B (N = 20). 
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Bank B wordt door de klanten gezien als een kleine particuliere bank. De bank opereert 

volgens de klanten op lokaal niveau. De bank heeft voornamelijk kleinschalige producten 

die niet duur zijn. Het heeft een redelijk actieve houding wat betreft het benaderen van de 

klanten. De klanten vinden dat de communicatie helder is.  

• Goedkope producten (N = 8) 

• Kleinschalige producten (N = 12) 

• Eenvoudige producten (N = 7) 

• Particuliere bank (N = 9) 

• Lokaal georiënteerd ( N = 11) 

• Heldere communicatie (N = 16) 

• Actieve houding (N = 9) 

 

Net zoals bij Bank A vinden klanten van Bank B mate van herkenbaarheid en de 

bereikbaarheid belangrijke aspecten bij het waarnemen van het imago (figuur 6-13). De 

klanten vinden zichtbaarheid van de bank van belang bij het waarnemen van het 

bedrijfsimago. Ook vinden de klanten van Bank A de façade een belangrijk aspect bij het 

waarnemen van het imago. 

 

Bank C 

 1 2 3 4 5  

Goedkope producten 1 1 11 7 - Dure Producten 

Kleinschalige producten - 3 8 5 4 Grootschalige producten 

Eenvoudige producten - 8 9 3 - Ingewikkelde producten 

Particuliere bank 1 4 9 6 - Zakelijke bank 

Lokaal georiënteerd 1 5 7 5 2 Internationaal georiënteerd 

Onduidelijke communicatie - 2 6 5 7 Heldere communicatie 

Passieve houding - 1 5 10 4 Actieve houding 
Tabel 6-11: Het imago van Bank C (N = 20). 

 

Volgens de klanten is bank C een bank die zich richt op de regionale/nationale markt. De 

bank heeft voornamelijk grootschalige producten. De klanten zien de bank als een 

zakelijke bank. De klanten van Bank C vinden dat de bank een actieve houding heeft en 

dat zij dan ook op verschillende manieren worden benaderd door de bank (post, e-mail, et 

cetera). Deze communicatie wordt als helder gezien.  

• Dure producten (N = 7) 

• Grootschalige producten (N = 9) 

• Eenvoudige producten (N = 8) 

• Zakelijke bank (N = 6) 

• Internationaal georiënteerd (N = 7) 

• Heldere communicatie (N = 12) 

• Actieve houding (N = 14) 

 

De klanten van Bank C vinden net zoals de klanten van Bank A en Bank B de 

bereikbaarheid belangrijk (figuur 6-13). Naast dit aspecten vind de klanten ook de 

beveiligde toegang belangrijk, de mate van herkenbaarheid en de zichtbaarheid van het 

bankkantoor.  
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Bank D 

 1 2 3 4 5  

Goedkope producten - 1 19 - - Dure Producten 

Kleinschalige producten - 4 12 4 - Grootschalige producten 

Eenvoudige producten 2 7 10 1 - Ingewikkelde producten 

Particuliere bank 1 5 11 2 1 Zakelijke bank 

Lokaal georiënteerd - 3 11 5 1 Internationaal georiënteerd 

Onduidelijke communicatie - 2 3 8 7 Heldere communicatie 

Passieve houding - 2 7 4 7 Actieve houding 
Tabel 6-12: Het imago van Bank D (N = 20). 

 

Bank D is volgens de klanten een bank met een actieve houding. De bank wordt gezien 

als een bank voor de particuliere markt die zich op de internationale markt richt. De 

communicatie (doormiddel van brieven of contact met een medewerker bijvoorbeeld) 

wordt gezien als helder. De klanten vinden de producten eenvoudig en zijn neutraal wat 

de prijs hier van betreft.  

• Eenvoudige producten (N = 9) 

• Particuliere bank (N = 6) 

• Internationaal georiënteerd (N = 6) 

• Heldere communicatie (N = 15) 

• Actieve houding (N = 11) 

 

De aspecten die de klanten van Bank D belangrijk vinden komen vrijwel overeen met de 

aspecten die de klanten van de andere banken belangrijk vinden. Dit zijn: de 

bereikbaarheid, de zichtbaarheid en de mate van herkenbaarheid. Ook vinden de klanten 

van Bank D de beveiligde toegang van het gebouw belangrijk.  
 

Doordat er weinig respondenten zijn moet er voorzichtig worden omgegaan met de 

interpretatie van de cijfers. De uitkomsten van het imago per bank liggen in de lijn der 

verwachting. In de interviews, met de corporate real estate managers van de verschillende 

banken, was dit beeld van de bank al duidelijk geworden. 
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Vraag nummer 
enquête 

(zie bijlage II) 
 

Klanten 
Bank A 

Klanten 
Bank B 

Klanten 
Bank C 

Klanten 
Bank D 

11.1 Architectonische stijl - - - - 

11.2 Bereikbaarheid + + + + 

11.3 
Beveiligde toegang van het 
gebouw 

  + + 

11.4 Façade   +   

11.5 Hoofdentree gebouw     

11.6 Inrichting     

11.7 
Kleur van de verschillende 
aspecten 

- - - - 

11.8 Kwaliteitsniveau afwerking     

11.9 Lichttoepassingen  -   

11.10 Mate van herkenbaarheid + + + + 

11.11 Reputatie omgeving     

11.12 Symbolen +    

11.13 Voorzieningen omgeving     

11.14 Zichtbaarheid + + + + 

11.15 
Zichtbaarheid energie 
toepassingen 

    

Tabel 6-13: De aspecten, met betrekking tot bedrijfshuisvesting, die voor de klant van belang zijn bij het 

waarnemen van het imago (in het overzicht worden de belangrijkste aspecten met een + weergegeven en de 

minst belangrijke met een -).  

6.4 Conclusie 

Klanten vinden bedrijfshuisvesting wel van belang bij het waarnemen van het imago 

echter vinden ze het niet het belangrijkste aspect. Klanten plaatsen bedrijfshuisvesting op 

een 3
e
 plaats. De reden dat bedrijfshuisvesting plaats drie in neemt komt waarschijnlijk 

omdat mensen zich meer bewust zijn (en worden gemaakt) van de eerste twee factoren 

sponsoring en gedrag. Sponsoring en gedrag zijn aspecten waar die de klant actief 

confronteren. Ook wordt door middel van het sponsoren van evenementen een grote 

groep mensen bereiken en zal hier (in tegenstelling tot pers) sneller op gereageerd 

worden.  

 

Wanneer er specifiek wordt gekeken naar bedrijfshuisvesting vinden klanten de 

bereikbaarheid en de inrichting van belang bij het waarnemen van het imago. Dit zou 

kunnen komen omdat dit specifieke (functionele) aspecten zijn waar de klant mee in 

aanraking komt. Hier schuilt ook het gevaar. Het kan zijn dat men dit enkel belangrijk 

vindt omdat het de functionaliteit beïnvloedt en dat men het niet zozeer belangrijk vindt 

met betrekking tot het imago. Dit kan betekenen dat klanten bedrijfshuisvesting niet van 

belang vinden bij het waarnemen van het imago maar dat men alleen maar eist dat de 

bedrijfshuisvesting functioneel is. Ook kan het wellicht zijn dat het begrip imago en de 

vraagstelling in dit onderzoek te complex is voor de klanten. Hierdoor zou het kunnen 

zijn dat de resultaten een vertekend beeld geven.  
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7 Vergelijking tussen bedrijfsidentiteit en bedrijfsimago 

7.1 Inleiding 

Nadat bedrijfsidentiteit en bedrijfsimago in de voorgaande hoofdstukken afzonderlijk zijn 

besproken zullen ze in dit hoofdstuk met elkaar vergeleken worden. Op deze manier 

wordt er gekeken in hoeverre het waargenomen bedrijfsimago en de uitgedragen 

bedrijfsidentiteit met elkaar overeen komen. In paragraaf 7.2 worden de algemene 

aspecten van de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago met elkaar vergeleken. In 

paragraaf 7.3 worden de aspecten van bedrijfshuisvesting die een rol spelen met 

betrekking tot de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago besproken. In paragraaf 7.4 zal 

een algemene conclusie getrokken worden ten aanzien van het al dan niet overeenkomen 

van het bedrijfsimago en de bedrijfsidentiteit.   

7.2 Algemene aspecten van de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago 

Op basis van de gegevens verkregen uit de interviews (met de banken) werd verwacht dat 

ook de klanten vastgoed niet erg belangrijk zouden vinden voor het bedrijfsimago. 

Klanten vinden bedrijfshuisvesting echter ondergeschikt van belang voor het 

bedrijfsimago ze vinden het niet het belangrijkste aspect. 

 

Corporate real estate managers vinden het gedrag van het personeel een van de 

belangrijkere aspecten met betrekking tot het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. Dit is 

bepaald door de corporate real estate managers een aantal zaken te laten rangschikken. 

De reden dat zij gedrag van het personeel belangrijk vinden is dat zij stellen dat klanten 

eerder beïnvloed worden door het gedrag van hun werknemers. Naast gedrag vinden de 

banken reclame belangrijk voor het uitdragen van de bedrijfsidentiteit doordat ze hiermee 

eenvoudig klanten kunnen bereiken. De banken vinden bedrijfshuisvesting van 

ondergeschikt belang voor het uitdragen van de identiteit. De banken zien het belang van 

bedrijfshuisvesting voor het uitdragen van de bedrijfsidentiteit wel in echter stellen zij dat 

de kosten van bedrijfshuisvesting zo hoog zijn dat de twee andere aspecten de voorkeur 

genieten wat betreft het uitdragen van bedrijfsidentiteit. Bedrijfsidentiteit uitdragen met 

behulp van de pers wordt gezien als een van de minder belangrijke aspecten.  

 

Aan de klanten is gevraagd welke aspecten zij van belang vinden voor het imago. Uit de 

analyse komt naar voren dat bedrijfshuisvesting qua invloed, op de sterkte van het imago, 

een 3
e
 plaats in neemt. De reden dat bedrijfshuisvesting plaats drie inneemt is wellicht dat 

mensen zich meer bewust zijn (en worden gemaakt) van de eerste twee factoren 

sponsoring en gedrag. Sponsoring en gedrag zijn aspecten waar de klant direct mee in 

aanraking komt. Ook wordt door middel van het sponsoren van evenementen een grote 

groep mensen bereikt. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het voor klanten niet 

geheel duidelijk is wat imago precies betekent. Hierdoor zou het kunnen dat klanten 

andere antwoorden dan hebben gegeven dan verwacht. Verder vinden klanten de 

merknaam van ondergeschikt belang bij het waarnemen van het bedrijfsimago.  
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7.3 Aspecten van bedrijfshuisvesting die de bedrijfsidentiteit en het 

bedrijfsimago beïnvloeden 

Net als bij de vergelijking van de algemene aspecten van de bedrijfsidentiteit en het 

bedrijfsimago kan er ook een vergelijking gemaakt worden tussen banken en hun klanten 

voor verschillende aspecten van de bedrijfshuisvesting die van invloed zijn op de 

bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. 

 

Bereikbaarheid, zichtbaarheid en omgeving 
Hieronder worden de aspecten bereikbaarheid,  zichtbaarheid, reputatie omgeving en 

voorzieningen in de omgeving besproken. Dit omdat deze aspecten voor banken of 

klanten (enigszins) van belang zijn. 

 
bereikbaarheid 

Op basis van het theoretische onderzoek werd er verwacht dat bereikbaarheid voor zowel 

de klant als de banken belangrijk zou zijn voor de identiteit en het imago. Drie van de 

vier banken geven aan veel waarde te hechten aan de bereikbaarheid van de bank. Uit de 

analyse van de gegevens van de klanten blijkt dat bereikbaarheid van belang is voor het 

waarnemen van het bedrijfsimago door middel van de bedrijfshuisvesting. De bank moet, 

volgens de klanten, makkelijk bereikbaar zijn met de fiets, auto of het openbaar vervoer.  

 

Zichtbaarheid 

Banken willen zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn. Er werd verwacht dat deze 

zichtbaarheid ook voor klanten belangrijk zou zijn. Uit de analyse van de resultaten komt 

naar voren dat voor klanten zichtbaarheid niet bijdraagt aan het (waarnemen van) 

bedrijfsimago.  

 

Reputatie omgeving 

Wat betreft de reputatie van de omgeving werd er verwacht dat klanten dit belangrijk 

zouden vinden met betrekking tot het bedrijfsimago. Uit de analyse is echter gebleken dat 

klanten de reputatie van de omgeving niet van belang vinden met betrekking tot het 

waarnemen van het bedrijfsimago.  

 

Voorzieningen in de omgeving 

De verwachting was dat zowel klanten als banken de voorzieningen in de omgeving 

belangrijk zouden vinden voor de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. Uit de analyse 

van de gegevens van de banken komt naar voren dat twee van de vier banken 

voorzieningen in de omgeving van belang vinden voor de bedrijfsidentiteit. Klanten 

geven echter aan dat voorzieningen niet van belang zijn bij het waarnemen van het 

bedrijfsimago. Maar de bank de bank moet wel op een locatie zijn waar veel 

voorzieningen zijn, dus indirect is het van belang. Want ze kunnen dan meteen hun 

bezoek aan de bank combineren met andere zaken.   
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Vastgoed 
Hieronder worden de aspecten inrichting, façade en kwaliteitsniveau van de afwerking 

besproken. Dit omdat deze aspecten voor banken of klanten (enigszins) van belang zijn. 

 
Inrichting 

Verwacht werd dat klanten de inrichting (met betrekking tot het design) belangrijk vinden 

voor het waarnemen van het bedrijfsimago. De verwachting wordt door de analyse 

bevestigd. De banken geven zelf niet aan dat inrichting een rol speelt bij de 

bedrijfsidentiteit. De banken zien dit aspect als een aspect van functionaliteit.  

 

Façade  

Wanneer de banken gevraagd wordt naar de fysieke eigenschappen van vastgoed geven 

zij als belangrijkste kenmerk aan dat de façade breed genoeg moet zijn, om hun 

promotiemateriaal en dergelijke te kunnen plaatsen. Er werd van te voren verwacht dat de 

façade van belang zou zijn voor de klant, omdat dit één van de eerste aspecten is waar de 

klant mee in aanraking komt. Er is echter gebleken dat de façade voor klanten niet van 

invloed is op het bedrijfsimago. Er valt te stellen dat de mening, van de banken en de 

klanten, betreffende het belang van dit aspect niet overeenkomt. 

 

Kwaliteitsniveau afwerking 

Verwacht werd dat zowel banken als de klanten het kwaliteitsniveau van de afwerking 

van belang zouden vinden voor de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. Het 

kwaliteitsniveau van de afwerking wordt door twee van de vier banken van belang gezien 

bij het uitdragen van de bedrijfsidentiteit. Wellicht is het verschil tussen banken te groot, 

betreffende de mening van het kwaliteitsniveau van de afwerking, om een oordeel te 

vellen.  Klanten vinden het kwaliteitsniveau van de afwerking echter niet van belang bij 

het waarnemen van het bedrijfsimago.  

 

De verschillen tussen de banken en de klanten kunnen wellicht als volgt verklaard 

worden. Zo kan het liggen aan het feit dat banken en klanten een ander doel hebben. De 

banken willen voornamelijk klanten trekken en behouden en de klanten willen zo snel 

mogelijk geholpen worden. Dit komt terug in de aspecten die klanten belangrijk vinden. 

Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de vraagstelling niet duidelijk is geweest dat 

de aspecten een rol moesten spelen voor het bedrijfsimago en niet in het algemeen voor 

de bank. Hierdoor kan het komen dat klanten aspecten van belang vinden die vooral van 

invloed zijn op de het bezoeken van de bank. De aspecten die nu van belang worden 

gevonden (bereikbaarheid en inrichting) lijken deze verklaringen te ondersteunen. De 

vergelijking tussen de banken en de klanten wordt in Tabel 7-1 weergegeven. 
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Vraag nummer 

Interview/enquête 
(zie bijlage I & II) 

 Banken Klanten 

26.1 / 11.1 Architectonische stijl   

26.2 / 11.2 Bereikbaarheid + + 

26.3 / 11.3 Beveiligde toegang van het gebouw   

26.4 / 11.4 Façade +  

26.5 / 11.5 Hoofdentree gebouw   

26.6 / 11.6 Inrichting  + 

26.7 / 11.7 Kleur van de verschillende aspecten   

26.8 / 11.8 Kwaliteitsniveau afwerking +/-  

26.9 / 11.9 Lichttoepassingen   

26.10 / 11.10 Mate van herkenbaarheid   

26.11 / 11.11 Reputatie omgeving +/-  

26.12 / 11.12 Symbolen   

26.13 / 11.13 Voorzieningen omgeving +/-  

26.14 / 11.14 Zichtbaarheid +/-  

26.15 / 11.15 Zichtbaarheid energie toepassingen   

Tabel 7-1: Overzicht van de aspecten van bedrijfshuisvesting die, volgens de banken en de klanten, een rol 

spelen bij de identiteit en het imago. De belangrijkste aspecten (dit zijn de aspecten die minstens 3 van de 4 

banken belangrijk vinden) worden weergegeven met +. De iets minder belangrijke aspecten (dit zijn de 

aspecten die 2 van de 4 banken belangrijk vinden) worden weergegeven met +/-. 

7.4 Aspecten van de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago per bank 

In deze paragraaf worden de aspecten die een rol spelen voor de identiteit en het imago 

vergeleken. Er zijn in deze paragraaf per bank vergelijkingen gemaakt tussen de bank en 

hun klanten. Op die wijze kunnen er uitspraken per bank gedaan worden. 

 

Bank A 

Bank A is een bank die zich richt op de brede nationale markt. Dit komt overeen met het 

beeld dat de klanten van de bank hebben. De klanten zien de bank als een organisatie die 

zich over het algemeen richt op de nationale markt met gemiddeld geprijsde producten. 

De bank  geeft aan meer professionele, grootschalige en meer zakelijke producten aan te 

bieden dan de gemiddelde bank. De klanten beamen dat ze de bank zien als een zakelijke 

bank met grootschalige producten. Bij de professionele houding hoort volgens de klant 

een actieve houding jegens de klant met heldere communicatie. Ook dit komt overeen 

met de bedrijfsidentiteit. Er valt voor Bank A te stellen dat de bedrijfsidentiteit juist 

overkomt op de klant.  

 

Wat betreft de aspecten van bedrijfshuisvesting vinden zowel de klant als de bank de 

bereikbaarheid en de zichtbaarheid belangrijke aspecten. Klanten vinden, in tegenstelling 

tot de bank, aspecten zoals symbolen en de mate van herkenbaarheid ook van belang voor 

het bedrijfsimago. Dit kan wellicht verklaard worden doordat klanten voornamelijk 

aspecten van belang vinden die het bezoek aan de bank vereenvoudigen. De bank vindt 

daarnaast dat de façade en het kwaliteitsniveau van de afwerking van belang zijn voor de 

identiteit.   
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Bank B 

Bank B is een bank die enkel op de nationale markt opereert. De klanten zien de bank als 

een bank die op zowel de regionale als de nationale markt actief is. De bank wordt gezien 

als een bank met eenvoudige, kleinschalige en goedkope producten. Dit komt overeen 

met de identiteit die de bank probeert uit te dragen. De bank richt zich op de particuliere 

onderkant van de markt. Ook dit wordt door de klanten zo gezien. De bank probeert zo 

helder mogelijk te communiceren wat lukt volgens de klanten. 

 

Betreffende de aspecten van bedrijfshuisvesting van Bank B werd er verwacht dat voor 

zowel de klanten als de bank de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van belang zijn voor 

de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. Deze verwachting wordt door het onderzoek 

bevestigd. Daarnaast vinden banken de reputatie van de omgeving en de voorzieningen in 

de omgeving belangrijk voor hun identiteit. De klanten daarentegen vinden de façade en 

de mate van herkenbaarheid belangrijk. 

 

Bank C 

Bank C is een bank die de internationale markt bedient maar ook probeert lokaal 

betrokken te blijven. De klant ziet de bank als een nationale bank. Dit is precies zoals de 

bank graag gezien wil worden.  De bank probeert producten aan te bieden in de 

gemiddelde prijsklasse. De producten dienen de producten de consument aan te spreken 

en te concurreren met andere banken doormiddel van eenvoud. De klant ziet de producten 

van de bank ook op deze manier. De bank probeert betrokken te zijn bij de samenleving 

en de klant ziet de bank als een vrij particuliere bank met heldere communicatie. De 

identiteit van Bank C komt overeen met het bedrijfsimago.  

 

Wat betreft de aspecten van bedrijfshuisvesting bij Bank C vinden zowel de bank als de 

klanten bereikbaarheid belangrijk. Verder zijn de meningen van de klanten en de bank 

heel verschillend. De bank vindt de façade, de reputatie van de omgeving, 

kwaliteitsniveau van de afwerking en de voorzieningen in de omgeving belangrijk terwijl 

klanten de bereikbaarheid, zichtbaarheid, beveiligde toegang en de mate van 

herkenbaarheid van de bank belangrijk vinden.  

 

Bank D 

Bank D is een bank die zich op de Europese markt richt. De klant ziet de bank dan ook 

als een Nederlandse bank die zich ook richt op de Europese markt. De bank probeert zich 

voornamelijk op de zakelijke markt te richten. Deze mening wordt echter niet gedeeld 

door de klant. De klanten zien de bank voornamelijk als een particuliere bank. De bank 

probeert producten aan te bieden tegen concurrerende prijzen. Deze meningen worden 

gedeeld door de klanten. De bank probeert zo helder mogelijk te communiceren, wat lukt 

volgens de klanten.  

 

Wat betreft de aspecten van bedrijfshuisvesting komen de meningen van de bank en hun 

klanten alleen overeen met betrekking tot de mate van herkenbaarheid van de bank. De 

klanten vinden de bereikbaarheid, de beveiligde toegang van het gebouw, en de 

zichtbaarheid belangrijk. De bank daarentegen vind de façade, de hoofdentree en de 

kwaliteitsafwerking belangrijk.  
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In Tabel 7-2 is de vergelijking van de aspecten volgens de klanten en de banken per bank 

zichtbaar. Het valt op dat er in de tabel aspecten van belang zijn die in tabel 7-1 niet van 

belang zijn. Dit is te wijten aan het feit dat tabel 7-2 samengesteld is aan de hand van 

beschrijvende statistiek over 20 respondenten.  

 
  Bank A Bank B Bank C Bank D 

Vraag nummer 
Interview/enquête 
(zie bijlage I & II) 

 
 

Bank Klant Bank Klant Bank Klant Bank Klant 

26.1 / 11.1 Architectonische stijl          

26.2 / 11.2 Bereikbaarheid + + + + + +  + 

26.3 / 11.3 
Beveiligde toegang van het 
gebouw 

     +  + 

26.4 / 11.4 Façade  +   + +  +  

26.5 / 11.5 Hoofdentree gebouw       +  

26.6 / 11.6 Inrichting         

26.7 / 11.7 
Kleur van de verschillende 
aspecten 

        

26.8 / 11.8 Kwaliteitsniveau afwerking +    +  +  

26.9 / 11.9 Lichttoepassingen         

26.10 / 11.10 Mate van herkenbaarheid  +  + + + + + 

26.11 / 11.11 Reputatie omgeving   +  +    

26.12 / 11.12 Symbolen  +       

26.13 / 11.13 Voorzieningen omgeving   +  +    

26.14 / 11.14 Zichtbaarheid + + + +  +  + 

26.15 / 11.15 
Zichtbaarheid energie 
toepassingen 

        

Tabel 7-2: Overzicht van de aspecten van bedrijfshuisvesting die, volgens de banken en de klanten, een rol 

spelen bij de identiteit en het imago  (in het overzicht worden de belangrijke aspecten met een + 

weergegeven).   

7.5 Conclusie 

Wat betreft de algemene identiteit en het imago van de banken komt de mening van de 

banken overeen met de mening van de klanten. Het aspect dat voor zowel de klant als de 

banken belangrijk is bij de identiteit en het imago is het gedrag van het personeel. Voor 

de klanten is verder  de sponsoring van evenementen en de merknaam belangrijk en voor 

banken is reclame van belang voor de bedrijfsidentiteit. 

 

Ondanks dat andere aspecten belangrijker worden gevonden speelt bedrijfshuisvesting 

volgens de banken en de klanten wel een rol voor de bedrijfsidentiteit en het 

bedrijfsimago. Wanneer naar de verschillende aspecten van bedrijfshuisvesting wordt 

gekeken, vinden zowel banken als klanten de bereikbaarheid belangrijk. Daarnaast 

vinden de banken inrichting onbelangrijk, terwijl de klanten de inrichting wel van belang 

vinden voor het imago. Ook met betrekking tot de reputatie van de omgeving, 

voorzieningen in de omgeving, de zichtbaarheid van de bank, het kwaliteitsniveau van de 

afwerking en de façade zijn de meningen van de banken en de klanten verschillend. 

Banken geven aan dit belangrijk te vinden bij het uitdragen van de identiteit echter 

klanten vinden dit niet belangrijk.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 
In dit laatste hoofdstuk zullen de hoofdvraag en de deelvragen die centraal hebben 

gestaan in het huidige onderzoek beantwoord worden. Op basis van de conclusies zullen 

er een aantal aanbevelingen worden gedaan.  

8.1 Conclusies 

Dit onderzoek probeert antwoord te geven op de volgende hoofdvraag: 

 

“Op welke wijze wordt bedrijfsimago, doormiddel van bedrijfshuisvesting, waargenomen 

en komt dit overeen met de door de organisatie bedoelde bedrijfsidentiteit?” 

 

Identiteit bestaat uit unieke aspecten en wordt gecreëerd doordat sterke kanten van het 

product of de dienst extra worden benadrukt. Hierdoor wordt differentiatie ten opzichte 

van de concurrentie bewerkstelligt en identificatie voor derden mogelijk gemaakt. De 

aspecten die een rol spelen bij bedrijfsidentiteit zijn: gedrag binnen een bedrijf, 

communicatie, design, historie, bedrijfscultuur, bedrijfsstrategie en bedrijfsstructuur. De 

factoren die, volgens de banken, van belang voor het uitdragen van identiteit zijn: gedrag 

personeel, reclame, bedrijfshuisvesting en de pers. Bedrijfshuisvesting heeft voor banken 

een lagere prioriteit bij het uitdragen van de identiteit. Dit komt voornamelijk door de 

hoge kosten die het aanpassen van bedrijfshuisvesting met zich mee brengt. Ook kunnen 

banken door middel van de andere aspecten (het gedrag van het personeel en reclame) 

meer/beter klanten bereiken.  

 

Bedrijfsimago is een subjectieve impressie die gecreëerd wordt in de geest. Het is de som 

van de totale kennis, gevoelens en impressies betreffende de activiteiten en houding van 

een bedrijf. Het bedrijfsimago betreft niet alleen de werkelijke kwaliteiten maar ook 

denkbeeldige en toegeschreven kwaliteiten. Klanten nemen het imago onder andere waar 

door middel van de houding van de waarnemer en doormidden van visuele aspecten 

(gedrag, communicatie en design). De factoren die voor de klant van invloed zijn op het 

bedrijfsimago zijn: sponsoring (reclame), gedrag personeel, bedrijfshuisvesting en 

merknaam. Een reden dat sponsoring en gedrag belangrijker worden gevonden dan 

bedrijfshuisvesting zou kunnen zijn dat sponsoring een groter effect heeft op het 

bedrijfsimago en klanten sneller en makkelijker bereikt kunnen worden dan met 

bedrijfshuisvesting. Een andere reden dat bedrijfshuisvesting op de derde plaats komt is 

mogelijk te wijten aan het feit dat het overgrote deel van de klanten van kinds af aan 

klant is bij hun bank. Hierdoor zullen de aspecten van bedrijfshuisvesting minder 

opvallen. Dit omdat klanten, wanneer zij de bank bezoeken, geen aandacht meer 

schenken aan bedrijfshuisvesting.  
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Hoewel bedrijfshuisvesting niet het allerbelangrijkste is lijkt het toch een rol te spelen 

voor banken en klanten. Wanneer we hierop inzoomen zien we dat de aspecten die 

belangrijk worden bevonden zijn volgens de banken: de bereikbaarheid, de reputatie van 

de omgeving, de voorzieningen in de omgeving, de zichtbaarheid van de bank, de façade 

en het kwaliteitsniveau van de afwerking. Klanten vinden met betrekking tot 

bedrijfshuisvesting bereikbaarheid en inrichting van invloed op het bedrijfsimago.  

Dit is opvallend en het lijkt er op dat bereikbaarheid en inrichting eerder te maken te 

hebben met de functionaliteit van banken in het algemeen dan dat ze te maken hebben 

met de bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago van de bank. Hierdoor kan men zich 

afvragen of klanten deze aspecten wel belangrijk vinden voor het imago of dat zij het 

belangrijk vinden voor de banken in het algemeen. Dit zou kunnen betekenen dat de 

onderzoeksmethode niet aansloot bij de complexe vraagstelling (vanwege de complexiteit 

van het begrip imago).  Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de vraagstelling niet 

duidelijk is geweest dat de aspecten een rol moesten spelen voor het bedrijfsimago en niet 

in het algemeen voor de bank. Wanneer de mening van de banken en de klanten ten 

aanzien van de aspecten van bedrijfshuisvesting vergeleken worden kan er gesteld 

worden dat zowel klanten als banken bereikbaarheid van de bank belangrijk vinden.  

 

De conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat bedrijfshuisvesting 

blijkbaar minder belangrijk is dan van te voren gedacht. Voor banken is het dan ook 

belangrijk dat zij zich dit realiseren. De bereikbaarheid en de inrichting worden wel 

belangrijk gevonden door de klanten. De vraag is echter of dit relevant is voor de 

bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago of voor de banken in het algemeen. Het onderzoek 

impliceert dat het voor de banken wellicht raadzaam kan zijn zich te focussen op 

sponsoring, reclame en gedrag van het personeel aangezien de meeste aspecten van 

bedrijfshuisvesting er niet toe lijken te doen.  

 

Het is voor banken interessant om te weten dat bereikbaarheid een belangrijke factor is 

(in het algemeen). Om echter iets te kunnen zeggen over de bedrijfsidentiteit/ 

bedrijfsimago van banken zal er wellicht verder onderzoek moeten plaats vinden.  

8.2 Aanbevelingen 

Op basis van de voorgaande conclusies kunnen er aanbevelingen worden gedaan voor 

verder onderzoek.  

 

• Meer respondenten: In een vervolgonderzoek zouden meer respondenten (per 

bank) kunnen  worden betrokken bij het onderzoek. Dit maakt het mogelijk om 

statistische analyses per bank te doen.  

• Methode van het onderzoek: Voor een vervolgonderzoek zou het raadzaam zijn de 

methode van het onderzoek aan te passen. Zo zou er in de toekomst een 

kwalitatief onderzoek gedaan kunnen worden. Een idee zou zijn om in plaats van 

enquêtes gebruik te maken van interviews. Een vraag zou kunnen zijn: “Waar 

denkt u aan als u aan de Rabobank denkt?”. 
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• Betrekken van andere branches in het onderzoek: Voor de bankensector blijkt 

bedrijfshuisvesting een beperkte rol te spelen met betrekking tot de 

bedrijfsidentiteit en het bedrijfsimago. Voor andere branches echter zou 

bedrijfshuisvesting mogelijk wel een belangrijke rol kunnen spelen. 

Kledingketens proberen bijvoorbeeld in te spelen op het gevoel van de klant. Zij 

willen dat de klant zich identificeert met het product en het merk en maken veel 

meer gebruik van allerlei factoren, zoals muziek, inrichting, etalages, et cetera. De 

verwachting is daardoor dat bedrijfshuisvesting in deze sector een belangrijke rol 

zal spelen.  

• Onderzoek waarbij verschillende groepen worden vergeleken: Dit onderzoek zou 

zich kunnen richting op een praktisch onderzoek waarbij twee banken zijn 

betrokken. Klanten van twee verschillende banken (bijvoorbeeld de ene bank 

gelegen in een winkelcentrum en de ander aan een afgelegen weg) beantwoorden 

dezelfde vragen met betrekking van de locatie voor het bedrijfsimago om zo te 

onderzoeken of klanten het imago op dezelfde manier waarnemen. Dit onderzoek 

kan ook met betrekking tot de bereikbaarheid, de inrichting, de façade, et cetera 

worden gedaan.  
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Bijlage I:  Interview 
 

Interview   
Bank: ………………………. 

Naam: ………………………. 

 

Inleiding 
Dit interview richt zich op de manier waarop bedrijven identiteit uitdragen doormiddel 

van  bedrijfshuisvesting. Aan de hand van de uitkomsten die voortkomen uit dit interview 

en de enquête (die onder klanten van banken wordt gehouden) wordt getracht antwoord te 

geven op de volgende onderzoeksvraag: 

 

“Welke perceptie hebben klanten betreffende de identiteit, uitgedragen door 

bedrijfshuisvesting, en op welke wijze komt dit overeen met de door  corporate real estate 

manager bedoelde identiteit?” 

 
Algemeen 
Algemene vragen om zo te weten te komen met wie er wordt gesproken en een beeld te 

krijgen van de omvang van het bedrijf. Doordat het duidelijk is met wie wordt gesproken 

is het makkelijker om in een later stadium vragen te vormen die gericht zijn op klanten. 

 
1. Welke functie bekleedt u in uw bedrijf? 

o Corporate Real Estate Manager 

o Directeur 

o Anders: ………. 

 

2. Hoeveel vestigingen telt uw bedrijf? 

… Nederland 

… Buitenland 

 

3. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 

……………………………………………………………………………… 

 

Identiteit 
Behandeld op welke manier identiteit wordt verwoord en welke aspecten dit uitdragen. 

 
4. Hoe worden de waarden, normen en missie door uw bedrijf verwoord? 

……………………………………………………………………………… 

 

5. Op welke manier worden deze waarden, normen en missie in uw bedrijf 

geïmplementeerd?  

……………………………………………………………………………… 

 

 



  II 

6. Kunt u de volgende aspecten ordenen (van belangrijk naar onbelangrijk, 

doormiddel van kaartjes) in hoeverre deze aspecten de waarden, normen en missie 

uitdragen? 

… Management 

… Personeel 

… Klanten 

… Pers 

… Reclame 

… Vastgoed 

… Gedrag 

… Anders, nl: ………. 

 

7. Hoe denkt u dat de klant de waarden, normen en missie van uw bedrijf opvatten? 

……………………………………………………………………………… 

 

Strategie 
De vragen die bij het kopje strategie behoren gaan voornamelijk in op de 

bedrijfsoriëntatie ten opzichte van de doelgroep, markten en concurrentie. 

 
8. Hoe wordt de strategie door uw bedrijf verwoord? 

……………………………………………………………………………… 

 

9. Op welke manier wordt de bedrijfsstrategie gekoppeld aan het vastgoed? 

……………………………………………………………………………… 

 

10. Hoe is uw bedrijf gepositioneerd in de markt op welk schaalniveau is zij 

georiënteerd?  

o Lokaal 

o Regionaal 

o Nationaal 

o Internationaal 

 

11. Hoe zou u de doelgroep van uw organisatie benoemen? 

……………………………………………………………………………… 

 

12. Op welke markten, naast bankzaken, bent u zoal actief? 

o Verzekeringen 

o Reizen 

o Telefonie 

o Anders, nl: ……….. 
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13. Welke van deze markten draagt volgens u het meest bij aan de herkenbaarheid 

van de organisatie? 

o Verzekeringen 

o Reizen 

o Telefonie 

o Anders, nl: ……….. 

 

14. Hoe zou u de concurrentie van uw bedrijf omschrijven? 
(in aantallen, in grootte, in belang) 

……………………………………………………………………………… 

 

15. Hoe onderscheidt uw bedrijf zich van de concurrentie/hoe verstevigt uw bedrijf 

haar concurrentiepositie? 

……………………………………………………………………………… 

 

16. Hoe denkt u dat de klant uw bedrijf ziet in verhouding met de concurrentie? 

……………………………………………………………………………… 

 
Structuur 
Structuur omvat de aspecten waar branding zich op richt en op welke manier de klant het 

bedrijf ziet met ook op de organisatie. 

 

17. Op welke manier vindt de branding binnen de organisatie plaats, ligt de focus van 

het branden op het merk of op het product?  

o Merk (de bank zelf) 

o Product, welke: …………………………………………………….. 

 

18. Op welke manier denkt u dat de klant u ziet?  
(grootschalig opererend daardoor te omslachtig, lokaal, bureaucratisch, et cetera) 

……………………………………………………………………………… 

 
Gedrag 
 

19. Heeft uw bedrijf bepaalde richtlijnen over hoe werknemers zich zouden moeten 

gedragen als zij in contact komen met klanten? 

……………………………………………………………………………… 

 

20. Op welke manier denkt u dat gedrag van de werknemers bepalend is bij de 

imagovorming van de klant en hoe probeert u dit te sturen? 

……………………………………………………………………………… 

 

21. Op welke manier wordt innovatief en duurzaam gedrag gestimuleerd bij 

werknemers? 

……………………………………………………………………………… 
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Design 
 

22. Kunt u de volgende middelen rangschikken (van belangrijk naar onbelangrijk,, 

doormiddel van kaartjes) aan welke uw bedrijf veel aandacht/energie/geld 

besteedt wat betreft design: 

… Properties (bedrijfspanden, locaties, inboedel, et. cetera) 

… Products (producten en diensten van de organisatie) 

… Presentations (verpakkingen, labels, et. cetera) 

… Publications (reclameposters, tv commercials, et. cetera) 

 

23. Wat is volgens u de tijdsgeest van uw bedrijf? 
(bijvoorbeeld: modern, klassiek, futuristisch, et cetera) 

……………………………………………………………………………… 

 

24. Wat is volgens u de stijl van uw bedrijf? 
(bijvoorbeeld: transparant, dynamisch, conservatief, et cetera) 

 ……………………………………………………………………………… 

25. Hoe ziet uw bedrijfshuisvesting eruit? 
(extravert, introvert, verzamelgebouw, nieuwbouw, huur/koop, et cetera) 

……………………………………………………………………………… 

 

Design en vastgoed 
 

26. Kunt u de volgende omgevingsfactoren en de factoren met betrekking tot het 

gebouw rangschikken. Kunt u verder verklaren hoe u deze aspecten invult met 

betrekking tot het uitdragen van de identiteit van uw organisatie? 

 
1. Architectonische stijl, zowel binnen als buiten 

……………………………………………………………………………… 

2. Bereikbaarheid per auto, fiets, OV 

……………………………………………………………………………… 

3. Beveiliging toegang gebouw 

……………………………………………………………………………… 

4. Façade 

……………………………………………………………………………… 

5. Hoofdentree gebouw 

……………………………………………………………………………… 

6. Inrichting 

……………………………………………………………………………… 

7. Kleur van verschillende aspecten 

……………………………………………………………………………… 

8. Kwaliteitsniveau afwerking 

……………………………………………………………………………… 

9. Lichttoepassingen 

……………………………………………………………………………… 

10. Mate van herkenbaarheid 

……………………………………………………………………………… 
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11. Reputatie omgeving 

……………………………………………………………………………… 

12. Symbolen 

……………………………………………………………………………… 

13. Voorzieningen 

……………………………………………………………………………… 

14. Zichtbaarheid 

……………………………………………………………………………… 

15. Zichtbaarheid/bekendheid energie (besparing) toepassingen 

……………………………………………………………………………… 

16. Landschapsarchitectuur 

……………………………………………………………………………… 

17. Lichtinval 

……………………………………………………………………………… 

18. Locatie typering 

……………………………………………………………………………… 

19. Restauratieve voorzieningen 

……………………………………………………………………………… 

20. Schaal en verhoudingen van diverse aspecten  

……………………………………………………………………………… 

21. Thermisch comfort 

……………………………………………………………………………… 

22. Toegankelijkheid/geschiktheid 

……………………………………………………………………………… 

23. Verticale zone-indeling 

……………………………………………………………………………… 

 
Extra 
 

27. Heeft u nog op en/of aanmerking betreffende het interview of het onderzoek? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Bijlage II:  Enquête 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Bij deze zou ik u graag enkele vragen willen stellen, met betrekking tot het imago van uw 

bank. Deze vragen behoren tot het onderzoek “De perceptie van klanten van de identiteit 

uitgedragen door bedrijfshuisvesting”. Dit onderzoek voer ik uit ten behoeve van het 

afronden van mijn studie Real Estate Management and Development aan de Technische 

Universiteit Eindhoven en dient geen enkel commercieel doel. De enquête bestaat uit 17 

vragen en zal ongeveer 5 a 10 minuten tijd kosten. De enquête wordt geheel anoniem 

verwerkt. 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

 

Vraag 1: Welke bank gebruikt u voor uw primaire bankzaken? 

o ABN-Amro 

o SNS-Bank (SNS-Regiobank) 

o ING (Postbank) 

o Rabobank 

o Anders, nl: …… 

 

Vraag 2: Hoeveel jaar bent u al klant bij deze bank? 

o 0 tot 5 jaar 

o 5 tot 10 jaar 

o 10 tot 15 jaar 

o 15 tot 20 jaar 

o 20 jaar of langer 

o Geen mening 

 

Vraag 3: Hoeveel bezoeken brengt u gemiddeld per jaar aan uw bank? 

o Geen 

o 1 t/m 3 bezoeken per jaar 

o 4 of meer bezoeken per jaar 
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Vraag 4: Ik ga een aantal tegenstellingen noemen, wilt u bij deze tegenstellingen op 

een schaal van 1 t/m 5 aangeven waar het imago van uw bank zich 

bevindt? 

  
 1  2  3  4  5  

Goedkope producten ○ ○ ○ ○ ○ Dure producten 

Kleinschalige producten ○ ○ ○ ○ ○ Grootschalige producten 

Eenvoudige producten ○ ○ ○ ○ ○ Ingewikkelde producten 

Particuliere bank ○ ○ ○ ○ ○ Zakelijk bank 

Lokaal georiënteerd  ○ ○ ○ ○ ○ Internationaal georiënteerd 

Onduidelijke Communicatie ○ ○ ○ ○ ○ Heldere communicatie 

Passieve houding ○ ○ ○ ○ ○ Actieve houding 

 

Vraag 6: In hoeverre zou u uw bank aanbevelen aan anderen? 

o Zeker niet 

o Waarschijnlijk niet 

o Neutraal 

o Waarschijnlijk wel 

o Zeker wel 
 

Vraag 7: Wanneer u een slechte ervaring heeft met uw bank deelt u dit dan met 

anderen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Nee 

o Ja, met mijn partner 

o Ja, met familie 

o Ja, met vrienden 

o Ja, met collega’s 

o Ja, met iedereen ongeacht relatie 

 

Vraag 8: Hoe is uw beeld van uw bank: 

o Positief 

o Tamelijk positief 

o Niet positief/ niet negatief 

o Tamelijk negatief 

o Negatief 

 

Vraag 9: Hoe sterk is het imago van uw bank? 

o Sterk 

o Tamelijk sterk 

o Gemiddeld 

o Tamelijk zwak 

o Zwak 
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Vraag 10: Ik ga nu enkele factoren opnoemen die het imago beïnvloeden. Het is de 

bedoeling dat u op een schaal van 1 t/m 5 aangeeft in hoeverre deze 

factoren belangrijk zijn voor de bijdrage aan het imago van de bank. 

 
#   1  2  3  4  5  

1 Prijs Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

2 Gedrag personeel Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

3 Merknaam Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

4 Geschiedenis Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

5 Reclames Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

6 Sponsoring Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

7 Bedrijfshuisvesting Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

8 
Ervaringen bekenden, 

familie, media aandacht 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

 

Vraag 11: In hoeverre dragen (op een schaal van 1 t/m 5), volgens u, de volgende 

zaken bij aan het imago van de bank. 

 

#   1  2  3  4  5  

1 
Architectonische stijl 

van het bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

2 

Bereikbaarheid van het 

bankkantoor (ov, fiets, 

auto) 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

3 
Beveiligde entree van 

het bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

4 Façade Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

5 
De hoofdentree van het 

bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

6 

De inrichting van het 

bankkantoor 

(toegankelijkheid) 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

7 

De kleur van het 

interieur van het 

bankkantoor 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

8 
De kwaliteit van de 

afwerking/detailgehalte  
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

9 
De verlichting in het 

bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

10 

Mate van 

herkenbaarheid van de 

bank aan de buitenkant 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

11 
De reputatie van de 

omgeving 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

12 

Geplaatste 

symbolen/bordjes in het 

bankkantoor 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

13 

Voorzieningen in de 

omgeving (zoals 

winkels e.d.) 

Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

14 
De zichtbaarheid van de 

locatie 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

15 
De ligging van het 

bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 
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16 
De uitstraling van de 

omgeving 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

17 
Parkeergelegenheid bij 

het bankkantoor 
Heel onbelangrijk ○ ○ ○ ○ ○ Heel belangrijk 

 

Vraag 12: Wat is volgens u de ideale locatie voor een bankkantoor van uw bank? 

o Woonwijk 

o Winkelstraat 

o Aanlooproute winkelstraat 

o Rand van de stad 

 

Vraag 13: Hieronder staan enkele tegenstellingen met betrekking tot de façade. Kunt 

u aangeven in hoeverre (op een schaal van 1 t/m 5) de gevel van uw 

bankgebouw zich verhoudt tussen deze tegenstellingen. 

 
 1  2  3  4  5  

Historisch ○ ○ ○ ○ ○ Modern 

Open gevel ○ ○ ○ ○ ○ Gesloten gevel 

Opvallend ○ ○ ○ ○ ○ Onopvallend 

 

Vraag 14: Wat is uw leeftijd? 

 

 ………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 15: Wat is uw geslacht? 

o Man 

o Vrouw 

 

Vraag 16: Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

o Lager onderwijs 

o Lager/middelbaar voortgezet onderwijs (MULO, MAVO, VMBO 

theoretische leerweg, VGLO, LAVO) 

o Hoger voortgezet onderwijs (HBS, HAVO, VWO, MMS, Atheneum, 

Gymnasium e.d.) 

o Lager beroepsonderwijs (Ambachtschool, LTS, VMBO praktische 

leerweg, LHNO, Huishoudschool, LEAO, LAS) 

o Middelbaar beroepsonderwijs (MTS, KMBO, UTS, MEAO) 

o Hoger beroeps/wetenschappelijk onderwijs (HTS, HEAO, andere 

HBO-opleiding, Universiteit) 

 

Vraag 17: Heeft u nog opmerkingen en/of suggesties omtrent de vragenlijst of het 

onderzoek. 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………… 

 


