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Concepten maken met de
4WaardenMethode
Dick Holzhaus
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De 4WaardenMethode
Methode om in vier stappen een idee tot concept te ontwikkelen.
Lees ‘Product’ als:

Product, merk, dienst, plan, activiteit, storytelling

Lees ‘Concept’ als:

De meest compacte omschrijving van de
kernwaarden van een product.
De vier stappen:

Gebruik: 		
Gebruik:

Bepalen kernwaarden van de wens

Instrumenteel:
Instrumenteel:

Bepalen kernwaarden invulling en wow-factor

Rationeel: 		
Rationeel:

Bepalen kernargumenten en ondersteunend bewijs

Emotioneel: 		
Emotioneel:

Bepalen emotionele kernwaarden product en merk

Gebruik
Rationeel

Emotioneel

Instrumenteel
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De 4WaardenMethode
Gebruik / De wens
Uitgangspunt:

Onderzoeksresultaten, veronderstellingen, ideeën

Wat wil de doelgroep?
Waarom wil de doelgroep dat?
Wat zou de doelgroep nog meer willen?
Werkwijze:

[

De methode leidt tot sterke concepten, de keuzen tijdens de selectie van
de waarde ‘Wens’ kunnen tot verschillende concepten leiden. In onderstaand
voorbeeld stuurt de selectie naar een innoverend en verrassend product.
-Voorbeeld van flow-

Wensen

Selectie

Sleutelwoorden

Concept Keys

Generiek
Verbetering
Innoverend
Revolutionair
Out of the box
Milieuvriendelijk
Eenvoudig
Ergonomisch
Onbetaalbaar
Onhaalbaar

Generiek
Verbetering
Innoverend
Revolutionair
Out of the box
Milieuvriendelijk
Eenvoudig
Ergonomisch
Onbetaalbaar
Onhaalbaar

Generiek
Verbetering
Innoverend
Revolutionair
Out of the box
Milieuvriendelijk
Eenvoudig
Ergonomisch
Onbetaalbaar
Onhaalbaar

Generiek
Verbetering
Innoverend
Revolutionair
Out of the box
Milieuvriendelijk
Eenvoudig
Ergonomisch
Onbetaalbaar
Onhaalbaar

}

}

}

Maak lijst met compacte omschrijving (max. 3 woorden) van gebruikerwensen

Stap
1:
Gebruik:
		

Brainstorm, alles wat denkbaar is

Stap
2:
Instrumenteel:

Selecteer de belangrijkste wensen

Stap
3:
Rationeel:
		

Voeg begrippen samen, elimineer synoniemen

Stap
4:
Emotioneel:
		

Breng lijst terug tot max. drie kern-wensen

]

Gebruik
Rationeel

Emotioneel

Instrumenteel
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De 4WaardenMethode
Instrumenteel / De invulling
Doel: 		

Invulling wensen, invulling ideeën, creatie van wow-factor

Waaraan moet het product voldoen?
Welke aanvullende kwaliteiten zijn mogelijk?
Welke elementen maken een wow-factor?
Werkwijze:

[

De voorbeeld selectie van waarde ‘Wens’ stuurt in de richting van innovatie
van een bestaand product of product type. Waarde ‘Instrumenteel’ betreft het
invullen van de wens én het creëren van een wow-factor.
-Voorbeeld van flow. Sorry, kan hier niet specifieker zijn.-

Invullingen

Selectie

Sleutelwoorden

Concept Keys

Innoverend 1
Innoverend 2
Innoverend 3
Innoverend 4
Innoverend 5
Out of the box 1
Out of the box 2
Out of the box 3
Out of the box 4
Out of the box 5

Innoverend 1
Innoverend 2
Innoverend 3
Innoverend 4
Innoverend 5
Out of the box 1
Out of the box 2
Out of the box 3
Out of the box 4
Out of the box 5

Innoverend 1
Innoverend 2
Innoverend 3
Innoverend 4
Innoverend 5
Out of the box 1
Out of the box 2
Out of the box 3
Out of the box 4
Out of the box 5

Innoverend 1
Innoverend 2
Innoverend 3
Innoverend 4
Innoverend 5
Out of the box 1
Out of the box 2
Out of the box 3
Out of the box 4
Out of the box 5

}

}

}

Vertaal wensen naar instrumentele invullingen (max. 3 woorden) per item

Stap
1:
Gebruik:
		

Bedenk aanvullingen die wow-factor creëren

Stap
2:
Instrumenteel

Selecteer de invullingen die bij elkaar passen

Stap
3:
Rationeel:
		

Voeg begrippen samen, elimineer synoniemen

Stap
4:
Emotioneel:
		

Breng lijst terug tot max. drie kern-invullingen

]

Gebruik
Rationeel

Emotioneel

Instrumenteel
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De 4WaardenMethode
Rationeel / De argumentatie
Doel: 		

Selectie overtuigende argumenten, ondersteunend bewijs en productbelofte

Wat zijn de essentiële argumenten?
Wat zijn de onderscheidende argumenten?
Wat betekent dit product voor de gebruiker?
Werkwijze:

[

Als het product visuele kenmerken heeft die kernwaarden communiceren
dan kun je onder waarde ‘Rationeel’ focussen op de waarden die niet door het
product zelf worden gecommuniceerd.
-Voorbeeld van flow-

Rationeel

Selectie

Sleutelwoorden

Concept Keys

Waar voor je geld
Sterk
Duurzaam
Cool
Statusverhogend
Revolutionair
State of the art
Mooi
Intelligent
Sociaal

Waar voor je geld
Sterk
Duurzaam
Cool
Statusverhogend
Revolutionair
State of the art
Mooi
Intelligent
Sociaal

Waar voor je geld
Sterk
Duurzaam
Cool
Statusverhogend
Revolutionair
State of the art
Mooi
Intelligent
Sociaal

Waar voor je geld
Sterk
Duurzaam
Cool
Statusverhogend
Revolutionair
State of the art
Mooi
Intelligent
Sociaal

}

}

}

Maak lijst met alle argumenten om voor het product te kiezen

Gebruik:
		
Stap
1:

Kijk welke waarden het product zelf communiceert

Instrumenteel:
Stap
2:

Selecteer de belangrijkste argumenten

Rationeel:
		
Stap
3:

Selecteer ondersteunende argumenten

Emotioneel:
		
Stap
4:

Breng lijst terug tot max. drie kern-argumenten

]

Gebruik
Rationeel

Emotioneel

Instrumenteel
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De 4WaardenMethode
Emotioneel / De waardering
Doel: 		

Selectie kernwaarden voor product, merk, communicatie en storytelling

Welke emotie moet het concept opwekken?
Welke waardering moet het concept oproepen?
Welke waardering past bij het product?
Werkwijze:

[

Je kunt de beleving van de consument niet bepalen maar wél sturen.
Het bepalen van de waarde ‘Emotioneel’ is belangrijk voor alle communicatie
en voor de ‘look & feel’ van product en merk.
-Voorbeeld van flow-

Inventarisatie

Selectie

Sleutelwoorden

Concept Keys

Ik ben slim
Ik loop voorop
Ik ben cool
Ik ben rijk
Ik ben een pro
Merk past bij mij
Merk is cool
Merk is kwaliteit
Merk is intelligent
Merk heeft historie

Ik ben slim
Ik loop voorop
Ik ben cool
Ik ben rijk
Ik ben een pro
Merk past bij mij
Merk is cool
Merk is kwaliteit
Merk is intelligent
Merk heeft historie

Ik ben slim
Ik loop voorop
Ik ben cool
Ik ben rijk
Ik ben een pro
Merk past bij mij
Merk is cool
Merk is kwaliteit
Merk is intelligent
Merk heeft historie

Ik ben slim
Ik loop voorop
Ik ben cool
Ik ben rijk
Ik ben een pro
Merk past bij mij
Merk is cool
Merk is kwaliteit
Merk is intelligent
Merk heeft historie

}

}

}

Maak lijst met meest waarschijnlijke en gewenste response op product/merk

Stap
1:
Gebruik:
		

Brainstorm, alles wat denkbaar is

Stap
2:
Instrumenteel:

Selecteer de meest logische/gewenste emoties

Stap
3:
Rationeel:
		

Voeg begrippen samen, elimineer synoniemen

Stap
4:
Emotioneel:
		

Breng lijst terug tot max. drie kern-emoties

]

Gebruik
Rationeel

Emotioneel

Instrumenteel
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De 4WaardenMethode
Het concept:
Doel:		

[

Een concept vormt de basis voor productontwikkeling, communicatie
en storytelling.
Een concept creëert toekomst en helderheid

]

Een concept bepaalt vorm en inhoud
Alle concept key’s bundelen tot zin van max. 5 woorden (hoe minder hoe beter)

Geen copywriting, alleen begrippen.
Neem je tijd, een concept moet jaren mee.
Wees niet bang voor simpel.
Werkwijze:

-Sterke concepten zijn simpel-

Denk associatief om de eerste conceptregel te maken

Gebruik:
		
Stap
1:

Maak met concept-keys een ruwe conceptregel

Instrumenteel:
Stap
2:

Voeg begrippen samen, elimineer synoniemen

Rationeel:
		
Stap
3:

Breng de zin terug naar max. vijf woorden

Emotioneel:
		
Stap
4:
			

Check of het concept de essentie van het product		
beschrijft

Duracell Concept

Coca Cola Concept

Red Bull Concept

Product niveau:
Krachtige batterij

Product niveau:
Dorstlesser

Product niveau:
Energiedrank

Communicatieniveau:
Gaat langer mee

Communicatieniveau:
Happiness

Communicatieniveau:
Uitzonderlijke prestaties
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Louis Smit NDB Biblion over het boek Conceptueel Denken:

Leer de fijne kneepjes
van concepten maken
Doel: 		

Producten voorzien van een fundament voor marketing en communicatie

Iedere intelligente professional kan dit leren.
Je hoeft geen creatief talent te zijn.
Logisch kiezen en combineren is ook creatie.
Werkwijze:

Klik de optie die je past

Optie 1:

Bestel het boek

Optie 2:

Volg een eendaagse training bij [De Redactie]

Optie 3:

Boek een in-company training

Optie 4:

Neem contact op voor maatwerk

dick holzhaus: www.holzhausinternational.com
uitgeverij: Leporello

Dit boek leert je hoe je een idee kunt uitwerken tot een concept dat je te
gelde kunt maken. De auteur is reclamemaker met 35 jaar ervaring in het
ontwikkelen van concepten voor Nederlandse en internationale bedrijven.

[

Hij beschrijft zijn methode om creativiteit om te zetten in iets praktisch, een
product of dienst. De inhoud heeft het losse en springerige van het denken
van de ‘creatieve geest’, maar is toch ook wel weer gestructureerd.
Dit geeft de gewone lezer houvast, maar zet hem ook aan het denken.
De illustraties zijn verrijkend, evenals de vaak bijzondere voorbeelden van
hoe je een denkproces kunt laten verlopen. Vooral van hoe je associaties
kunt kanaliseren.
Geschikt voor ondernemers, productontwikkelaars, reclamemakers,
communicatiemensen en voor iedereen die een aanleg voor creativiteit wil
benutten. Zou bepaald niet misstaan op een plank met boeken over
marketing, reclame en merkontwikkeling.

]

