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KRACHTIGE COMMUNICATIE PLANT EEN ZAADJE IN HET BREIN 
VAN DE ONTVANGER. EEN VERHAAL DAT PAKT. DAT TUSSEN DE 
OREN ONTKIEMT EN UITNODIGT OM MEER OVER UW PRODUCT, 

MERK, DIENST OF ORGANISATIE TE WILLEN WETEN.

Het eerste wat je ziet zodra je een website opent? Grote kans dat dit het 
beeld is. Het is belangrijk om je toekomstige klant meteen te prikkelen en 
aan te zetten tot actie met een pakkend concept. De eerste indruk is dus 
van groot belang. Slim en effectief gebruik van fotografie, film en illustraties, 
leidt tot een hogere conversie. In dit artikel omschrijft ContentiQ aan de 
hand van een aantal cases hoe je een krachtig beeldconcept neerzet én 
bijhoudt. Niet alleen in je social media strategie, maar ook in je content en 

communicatie.

Misschien gaat er bij het horen van het woord ‘beeldconcept’ niet meteen 
een belletje rinkelen. Het is eigenlijk heel simpel: bedenk hoe jij het 
visueel materiaal op je website wil invullen. Doe je dit goed, dan is jouw 
beeldconcept onderscheidend, versterkt het de merkbeleving en voer je 

dit consistent door voor je gehele merk.

EEN GOED BEELDCONCEPT 
VERDIENT

ZICHZELF TERUG

 ____________     

  2
____________     



IN A WORLD FULL OF COPIES,
BE AN ORIGINAL

Bedenk ook: waarin onderscheid jij je ten opzichte van iemand anders? Want 
het productaanbod kan dan misschien wel elders hetzelfde zijn, de klant moet 
uiteindelijk bij jou terecht komen. Ook hierin geeft een onderscheidend en 

pakkend beeldconcept de doorslag.

Opvallen in een landschap waarin iedereen hetzelfde wil zijn, is best lastig. 
Toch zie je een rode draad in websites met een onderscheidend beeldconcept: 
ze dúrven duidelijke en misschien ook wel gewaagde beeldkeuzes te maken.

Een krachtig voorbeeld hiervan is de animal-campagne
met bijpassend beeldconcept voor Scafom-rux International.

 ____________     

  3
____________     

Scafom-rux is een wereldspeler op het gebied van het ontwikkelen en verbeteren van 
steigersystemen. Dit beeldconcept is ontwikkeld voor een MVO campagne (Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen) met een knipoog naar het Wereld Natuur Fonds. Gedurfd in een stoere 
mannenmarkt en daarom zeer opvallend.



HET TOTALE BEELDCONCEPT
VOOR SCAFOM-RUX INTERNATIONAL

 ____________     

  4
____________     

Een herkenbare lijn in beeld en 
het gebruik van sterke headings.



NEEM OOK JE PRODUCTEN MEE  
IN HET BEELDCONCEPT

Zie je een pakkend beeld, dan denk je daarna meteen aan het merk. We 
kennen allemaal wel een voorbeeld. Een goed beeldconcept weet de 
(abstracte) merkwaarden om te zetten naar een concreet idee. Op deze 

manier versterkt het beeld dan ook je merk.

Een pakkend voorbeeld hiervan is het
overall beeldconcept voor Scafom-rux International.

 ____________     

  5
____________     

Op corporate niveau is een overall beeldconcept ontwikkeld met hierin aandacht voor het product en 
de eindgebruiker. Met oog voor de grootse oplossingen en slimme details. 

Dit beeldconcept is doorgevoerd in de gehele look and feel van het bedrijf. Wereldwijd.



CORPORATE BEELDCONCEPT
VOOR SCAFOM-RUX INTERNATIONAL

 ____________     
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____________     

Op corporate niveau
alle producten in een eenduidige 
herkenbare uitstraling.



ZORG VOOR CONSISTENTIE
Een goed beeldconcept moet consistent zijn. Dit is misschien wel het 
belangrijkste aspect om rekening mee te houden. Door consequent één 
beeldconcept te communiceren, bind je consumenten aan je merk en zorg je 
voor een betrouwbare indruk. En dat niet alleen: het helpt de consument 

bovendien om makkelijker een keuze te maken voor jouw bedrijf.

DE KEUZE IS NIET REUZE
Consistent beeldgebruik zorgt voor overzicht en rust. Vooral ook handig bij 
onder meer productoverzicht pagina’s. Waarom? Nou, wanneer je meerdere 
merken verkoopt, zullen alle foto’s misschien nét even anders zijn. Onhandig, 
maar het zorgt vooral ook voor een onrustig beeld voor de consument.  
De productoverzicht pagina is op deze manier moeilijker te scannen. 
Vergelijken gaat nu eenmaal makkelijker wanneer alles hetzelfde is: zo 
worden overeenkomsten en verschillen ook een stuk eenvoudiger op- 
gemerkt. Dezelfde compositie en belichting bij foto’s maakt al het onderscheid!

CONSISTENTIE ZORGT VOOR KLANTENBINDING
Een product is lang niet alleen nog maar een simpele aankoop. Een aanschaf 
doen is vooral emotie. De consument hecht meer waarde aan het gevoel dat 
het opwekt dan aan het product zelf. Denk daarom van tevoren goed na wélk 
verhaal je wilt vertellen met het gekozen beeldconcept. Alleen dan neem je de 
consument volledig mee in de belevingswereld rondom de producten én kun 
je gaan bouwen aan deze krachtige vorm van communicatie. Een dergelijke 
contentstrategie geeft consumenten houvast en de mogelijkheid om zich met 
jouw merk te identificeren. Het resultaat? Jouw klant zal terugkomen bij jou in 

plaats van zijn product ergens anders te kopen.

 ____________     

  7
____________     

Een consistente 
beeldkwaliteit op je 
website zorgt voor een 
meer betrouwbare 
indruk en dus 
klantenbinding.
Zeker als je
vooral online opereert.



SLIM EN CREATIEF OMGAAN
MET JE BUDGET IS KEY

Een goed beeldconcept neerzetten doe je niet zomaar: het vraagt om een 
investering van tijd en geld. Toch heb je dit snel terugverdiend door de hogere 
conversie die het communicatieplan oplevert. En nee, daarvoor hoef je niet 
bakken met geld vrij te maken. Door juist slim en creatief je budget in te 

zetten, is er echt ontzettend veel mogelijk.

HET HANTEREN VAN EEN BEELDCONCEPT
Heb je eenmaal een goed beeldconcept gekozen, dan ben je nog niet klaar. 
Je moet de content strategie ook bijhouden én aanpassen waar nodig. Een 
afbeelding van een gezellig tuinfeest in de winter? Spreekt niet echt tot de 

verbeelding. Wel een gezin bij de kerstboom, om maar iets te noemen.

Zorg daarom wanneer je te maken hebt met seizoensproducten of wisselende 
campagnes dat je merk eenduidig blijft. Hiervoor kun je in een document 
regels opstellen waarin het beeldgebruik tot in de puntjes wordt omschreven. 

Zo ontstaat er ook nooit meer verwarring!

 ____________     

  8
____________     

Je hebt je investering 
al snel terugverdiend 
door de hogere 
conversie die een 
goed communicatieplan 
gegarandeerd oplevert.



DEFINIEER DE UITGANGSPUNTEN
VAN HET CONCEPT

Sowieso is het op papier zetten van de principes achter je concept geen 
slecht idee. Zo is duidelijk welk verhaal de beelden vertellen en welke 

merkwaarden ze moeten uitdragen.

OMSCHRIJF HET BEELDGEBRUIK TOT IN DETAIL
Schroom hierin niet om tot in de kleinste details alles op te schrijven. Welke 
verschillende soorten beeld worden er op je website gebruikt? Welke 
belevingsbeelden? Leg daarin niet alleen de stijl van fotografie, film, illustratie 
of een combinatie hiervan vast, maar neem ook een beschrijving van kleur, 

compositie, scherpte en eventuele beeldbewerkingen hierin op.

VOORBEELDEN IN OVERVLOED
Door een hoop voorbeelden bij te voegen, is het meteen helder welke (social 
media) strategie je qua beeld wil communiceren. Wees echt zo duidelijk mogelijk. 
Door aan te geven op welke plek op de website en in welke uitsnede beelden 

worden toegepast, ontstaat er voor iedereen één duidelijke handleiding.

Een sterk voorbeeld hiervan is het
beeldconcept voor The Orange Miles.

 ____________     
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____________     

The Orange Miles levert chauffeurs die volledig gecertificeerd, representatief, betrouwbaar en discreet zijn. 
Ze brengen u veilig en comfortabel naar iedere afspraak in Europa, gewoon in uw eigen auto.



CORPORATE BEELDCONCEPT
VOOR THE ORANGE MILES

 ____________     
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____________     

Op corporate niveau
alle producten in een eenduidige 
herkenbare uitstraling.



WAAROM KIEZEN VOOR CONTENTIQ

Wil je aan de slag met een beeldconcept? Goede keuze. Het beste moment 
om hiermee te beginnen is als je een website gaat starten óf juist aan de slag 
wil met een redesign. Op deze manier kan het ontwikkelen van een beeldconcept 
integraal worden meegenomen in het ontwerp. Handig, want zo is alles 

optimaal op elkaar afgestemd.

CONTÉNT MET CONTENT
Een succesvolle website kan niet zonder kwalitatieve content. Door te 
investeren in een helder en opvallend beeldconcept breng je jouw website 
qua beeldkwaliteit naar een hoger niveau. Dat niet alleen: je zorgt met deze 

nieuwe strategie ook dat jouw website in de premier league blijft.

HOE GAAN WE TE WERK?
Dit is hoe wij voor je aan de slag gaan: door te luisteren naar het persoonlijke 
verhaal, geven we een inhoud aan een heldere corporate story. Ook kijken we 
naar de markt en de potentiële klanten waarin wordt geopereerd. Wie moet 
de boodschap gaan ontvangen? Wat doen concurrenten? Waar staat de 

organisatie op dit moment?

DE VOLGENDE STAP?
Een beknopte analyse en onze visie op jouw business en de bijbehorende 
markt. Denk hierbij niet aan een ingewikkeld marketingplan, maar onze com- 
municatiestrategie is voor iedereen te begrijpen.Vervolgens bedenken we in 
de eerste schetsfase twee opvallende beeldconcepten op basis van story-
telling. In overeenstemming bepalen we welk voorstel verder wordt uitgebouwd.

SAMENGEVAT
Een verbreding van het gekozen beeldconcept naar drie verschillende beelden 
met dezelfde corporate boodschap. Alles in hoge resolutie, zodat je deze 
beelden ook offline perfect kunt gebruiken. Dé basis voor al jouw socials 
zodat je opvallend van start kunt gaan. Contént online met social media, want 

een goed verteld verhaal vergroot je bereik.

YOUR IDENTITY
OUR CREATIVITY

YOUR STORY

 ____________     
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____________     



Krachtige communicatie plant een zaadje in het brein van de ontvanger.
Een verhaal dat pakt. Dat tussen de oren ontkiemt en uitnodigt om meer 
over uw product, merk, dienst of organisatie te willen weten. Door middel 
van creative storytelling helpen wij jouw bedrijfscommunicatie zichtbaar 

te maken op social media.

Bekijk onze website en het pakket hier!

Ga naar website ContentiQ

https://www.contentiq.nl/
https://www.contentiq.nl/

