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Brand Identity… Wat is dat nou eigenlijk? Simpel gezegd is het de identiteit van je 
merk…maar is het wel zo eenvoudig? En Visual Identity …wat is dat dan? 

om ervoor te zorgen dat klanten je blijven volgen en blijven bezoeken, moet je jezelf en 
je huidpraktijk blijven promoten. maar dat moet je dan wel op de juiste manier doen! 
De definitie van Brand Identity is de manier waarop je je huidpraktijk wilt identificeren 
en positioneren. Brand Identity is tegelijkertijd ook de belofte die jouw huidpraktijk 
doet naar jouw klanten toe. Is de kwaliteit gegarandeerd? Bied je de klant ook beleving 
of ligt de focus meer op een aangenaam gevoel? Het is van belang dat klanten jouw 
huidbehandelingen en -producten direct herkennen op basis van jouw non-verbale 
communicatie. 

Even voor de duidelijkheid: er is een verschil tussen Brand Identity en Visual Identity.
Brand Identity omvat de visie van je bedrijf -wat is ons bestaansrecht?-, de missie -waar 
gaan we naartoe?- en de strategie -hoe gaan we daar komen?-. Het is noodzakelijk dat 
je hiervoor een stap terug doet, zodat je het grote plaatje kunt bekijken. Geef voor jezelf 
antwoord op de vragen wie je bent, wat je doet en waarom je dit doet. Dit geeft je een 
leidraad voor de langere termijn en inzicht in het bestaansrecht van je bedrijf. Vaak 
weten mensen wel hoe ze te werk gaan en wat ze aanbieden…maar niet waarom. Zonde, 
want wanneer je dit naar de buitenwereld kunt vertalen, is dat juist de levensader van je 
bedrijf. 

Bij Visual Identity gaat het om de visuele elementen die de kern van het merk vormen. 
Denk dus aan dingen als logo, logogebruik, kleurenpalet, typografie en fotografie. Je zult 
er versteld van staan hoe essentieel dit is voor de herkenbaarheid van je huidpraktijk! 
Het is echt ontzettend belangrijk dat de uitstraling van brochures, de website, e-mail-
berichten, nieuwsbrieven, bedrijfskleding en autobelettering aansluiten bij wat je met 
de zaak wilt uitstralen. Dus in andere woorden: zorg dat je eigen Brand Identity van je 
huidpraktijk klopt met wat je – door middel van je Visual Identity - wilt uitzenden naar 
de buitenwereld.

naar mijn idee zijn drie aspecten heel belangrijk voor de Brand Identity van je huidprak-
tijk. leg om te beginnen vast welke maatschappelijke visie je bedrijf heeft. Wat doet 
jouw bedrijf om het verschil te maken voor je potentiële klanten? Zorg dat je jouw visie 
hierop ook toelicht in je communicatie. Verder is het belangrijk dat je de communicatie 
vanaf het begin goed aanpakt. Begin niet alleen een Facebook-pagina die aansluit bij 
jouw visie, maar pas alles aan. En zorg er ook voor dat de inrichting van je praktijk aan-
sluit bij de visie en ook bij de huisstijl. En als laatste punt noem ik graag het instrueren 
van je personeel wanneer je kiest voor een nieuwe strategie. Zij zijn immers de ambas-
sadeurs van je bedrijf. Zorg dat jouw personeel net even iets extra’s of verrassends doet 
voor de klanten.

Brand Identity heeft geen einddatum; het is een doorlopend proces. De identiteit van 
je huidpraktijk kun je vergelijken met een merk. Het zorgt ervoor dat jouw klanten het 
vertrouwen hebben in jouw producten en bij je terugkomen om een huidbehandeling 
te ondergaan. Denk maar eens aan grote merken als Gucci en Dior. Klanten willen zich 
graag verbinden aan zo’n merk en zich ermee identificeren. Dat zou ook het doel moe-
ten zijn voor jouw praktijk. Dus ga vooral aan de slag met Brand Identity en geloof in 
jezelf! 
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