Samenvatting (Summary in Dutch)

Huisstijlmanagement: praktijken, impact en evaluatie

Dit proefschrift gaat over het managen van een huisstijl. Het doel is om meer inzicht te
krijgen in maatregelen die worden toegepast en hun effect op de consistentie van de
huisstijl. De vraagstelling voor dit onderzoek startte acht jaar geleden toen ik operationeel
verantwoordelijk was voor de huisstijl van Digital. Ik vroeg mijzelf af hoe het kwam dat
de huisstijl geen voet aan de grond kreeg in het bedrijf. In de inleiding (hoofdstuk 1) is
een aantal praktijksituaties beschreven die inzicht geven in de omgeving waarin het
managen van een huisstijl kan plaatsvinden. De anekdotes illustreren de praktijk bij een
(minimale)

wijziging

van

het

beeldmerk,

verandering

van

strategische

bedrijfsdoelstellingen die leiden tot aanvullingen op de huisstijl, logo’s voor producten
die oneigenlijk worden toegepast, nieuwe leveranciers, de inzet van internet als nieuw
medium, en de situatie bij een overname.

In Nederland staat het begrip huisstijl ondubbelzinnig voor de presentatie van een
organisatie, met gebruikmaking van visuele elementen, zoals logo, kleurpalet, typografie
en aanvullende symbolen. Met ‘de stijl van het huis’ wordt de reikwijdte van het begrip
groter. Ook de toonzetting, de manier van communiceren en het gedrag van medewerkers
vallen dan onder de ‘stijl van het huis’. Vertaling van ’huisstijl’ in het Engels is lastig,
omdat ‘housestyle’ vaak wordt geassocieerd met interieur design. Corporate identity sluit
nauwer aan bij de ‘stijl van het huis’. In dit proefschrift is gekozen voor de vertaling in
‘Corporate Visual Identity’ (CVI), enerzijds omdat dit het begrip ‘huisstijl’ het best duidt
en anderzijds omdat in reeds verschenen literatuur over het onderwerp eveneens CVI is
gehanteerd. De algemene vraagstelling van het onderzoek luidde:

Wat is de impact van maatregelen en organisatiekenmerken op de consistentie van de
huisstijl?

Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen gesteld:
1. Welke maatregelen worden gebruikt om de huisstijl te managen, hoe belangrijk
zijn deze en wat is de impact van deze maatregelen op de consistentie van de
huisstijl?
2. Wat is de invloed van organisatiekenmerken op de consistentie van de huisstijl?
3. Wat zijn de verschillen in maatregelen en organisatiekenmerken tussen
verschillende typen organisaties?
4. Hoe kan huisstijlmanagement worden geëvalueerd in een organisatie?

In het eerste, theoretische hoofdstuk (hoofdstuk 2) worden kort enkele ontwikkelingen
beschreven in onze westerse maatschappij die van invloed zijn geweest op de huisstijl van
een organisatie. Er worden drie perspectieven gepresenteerd om huisstijlmanagement te
onderzoeken.
Binnen en buiten de organisatie vinden ontwikkelingen plaats die van invloed zijn
op de huisstijl. Drie externe ontwikkelingen worden onderscheiden. Allereerst, het begrip
merk (‘brand’) wordt niet meer alleen voor producten en organisaties gebruikt. Inmiddels
wordt het begrip ook toegepast voor personen of steden (denk aan het ‘branden’ van New
York en Amsterdam met slogans als I♥NY en I amsterdam). Ten tweede, consumenten
zijn kritischer geworden en willen de organisatie achter de producten kennen. Begrippen
als maatschappelijk verantwoord ondernemen en de reputatie van een organisatie worden
geïntroduceerd. Ten derde, de technologische vooruitgang van de massamediale
communicatiemiddelen zoals televisie en internet heeft meer mogelijkheden gecreëerd
voor visualisatie van communicatie. In onze westerse maatschappij worden we bedolven
onder visuele prikkels. In de organisatie zijn twee ontwikkelingen van invloed geweest op
het managen van een huisstijl. Het personeel werkt niet meer voor het leven bij een

organisatie. Allerlei voorzieningen die in het verleden personeel aan de organisatie
bonden, zijn afgebouwd. Toch wil de organisatie haar medewerkers binden aan het
bedrijf. Bedrijfswaarden en beelden van organisaties lijken nu het bindmiddel te zijn. De
tweede ontwikkeling betreft de autonomie van het werk. Technologische ontwikkelingen
hebben geleid tot meer mogelijkheden die tegelijk risico’s in zich dragen voor het
managen van de huisstijl. Vroeger hadden enkele afdelingen met de huisstijl te maken,
zoals secretariaten en typekamers waar brieven en rapporten werden getypt. Logo´s
werden verstrekt door de afdeling communicatie of public relations en een drukkerij of
ontwerpbureau leverde het ´artwork´. De technologische ontwikkelingen hebben geleid
tot autonomie in de werksituatie. Iedereen schrijft brieven en maakt gebruik van e-mail.
Logo’s worden van het internet gedownload, met het risico dat de resolutie niet geschikt
is voor andere toepassingen dan het beeldscherm. Dit heeft tot gevolg dat veel meer
medewerkers invloed hebben op de visuele uitstraling van hun organisatie.
Huisstijlmanagement kan worden bestudeerd vanuit drie perspectieven. Het eerste
perspectief, dat van identiteit, imago en reputatie, heeft betrekking op het doel van de
huisstijl. In literatuur over identiteit en imago zijn concepten gepresenteerd, waarin de
huisstijl (visuele presentatie van de organisatie) wordt genoemd. In één model wordt de
huisstijl gewaardeerd als een onderdeel van de corporate strategie (het bepalen van de
merkenstructuur) of de corporate identiteit (de symboliek die de organisatie
representeert). In een ander model wordt huisstijl gezien als een belangrijk onderdeel van
de corporate communicatie. Onderzoeken in dit perspectief richten zich vooral op het
meten van reputatie en de relatie met elementen die de identiteit van een organisatie
bepalen. Aan de hand van recente literatuur lijkt de waarde van een merk steeds
belangrijker te worden. Het is nog onduidelijk wat daarin het aandeel van een consistente
huisstijl is. Huisstijlmanagement in het tweede perspectief, het design-perspectief, heeft te
maken met huisstijl als middel om het doel te bereiken. Onderzoeken in dit perspectief
betreffen vooral huisstijlelementen of geselecteerde toepassingen, zoals logo, consistentie
op het web, of huisstijlelementen op verpakkingen. Onderzoek in dit perspectief zou

huisstijl meer holistisch kunnen benaderen vanuit de combinatie van elementen. Een
ander vraagstuk is wat de levensduur van een huisstijl is, waarbij het aannemelijk is dat
het beeldmerk een langere levensduur heeft dan additionele elementen, zoals typografie,
fotografie en kleurenpallet. Het derde perspectief betreft huisstijlmanagement vanuit het
organisatieperspectief, waarbij de focus ligt op de processen, activiteiten en praktijken in
een organisatie om een huisstijl te managen. In literatuur is aangegeven dat bij
veranderingen door fusies en overnames de visuele presentatie van de organisatie het
gemakkelijkst is aan te passen. De richtlijnen geven vervolgens aan hoe de huisstijl
toegepast moet worden. Er is echter nog weinig onderzoek verricht naar het
organisatieperspectief van huisstijlmanagement.
Hoofdstuk 2 eindigt met de conclusie dat het managen van een huisstijl, als
zichtbaar en tastbaar aspect binnen de corporate identiteit, meer aandacht verdient. Het
ondersteunt daarmee tevens de kritiek van een aantal wetenschappers, die van mening
zijn dat corporate identiteit teveel vanuit alleen het grafisch ontwerp wordt bekeken, en
dat

bij

toekomstig

onderzoek

een

combinatie

van

communicatiestudies

en

organisatiestudies gewenst is. De focus van dit proefschrift ligt vooral op het
organisatieperspectief.

In hoofdstuk 3 vervolgt de theoretische verkenning met de vraagstelling hoe de huisstijl
de corporate reputatie zou kunnen ondersteunen. Aan de hand van het reputatiemodel van
Fombrun en Van Riel (2004) is per dimensie bekeken op welke manier de huisstijl kan
bijdragen. De vijf dimensies zijn: zichtbaarheid, onderscheidend vermogen, authenticiteit,
transparantie en consistentie. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk dat in
principe op elke dimensie de huisstijl reputatie kan ondersteunen. De vijf dimensies zijn
nauw met elkaar verbonden. Toch willen we de rol van huisstijl binnen reputatie niet
overschatten, omdat andere aspecten zoals communicatie en het gedrag van de
organisatieleden eveneens een belangrijke invloed hebben op de reputatie van een
organisatie.

De volgende vier hoofdstukken vormen de kern van het proefschrift. Hierin wordt het
empirisch onderzoek naar huisstijlmanagement vanuit het organisatieperspectief
beschreven.

In hoofdstuk 4 is de manier van dataverzameling beschreven en worden descriptieve
resultaten gepresenteerd. In twintig organisaties zijn circa zeventig vragenlijsten
verspreid. De selectiecriteria voor de organisaties waren: het hoofdkantoor is in
Nederland gevestigd, de organisatie is van een bepaalde grootte (minimaal circa 400
personeelsleden) en de organisatie is niet met een huisstijlverandering bezig (de laatste
wijziging minimaal twee jaar geleden). Deze eis is gesteld omdat tijdens een
huisstijlverandering de huisstijl mogelijk meer aandacht krijgt. De twintig organisaties
bestonden uit profit- en non-profitorganisaties, uit producerende en dienstverlenende
organisaties en organisaties die zich op de zakelijke en/of consumentenmarkt richten. In
dit onderzoek richten we ons op de mening van de medewerkers; zij moeten namelijk de
richtlijnen van de huisstijl toepassen, hebben een goed overzicht of de huisstijl volgens de
richtlijnen wordt toegepast en weten welke maatregelen worden ingezet voor het
managen van de huisstijl. In totaal zijn 686 vragenlijsten verwerkt. De analyses uit de
hoofdstukken 5, 6 en 7 zijn gebaseerd op dezelfde vragenlijst.
Zeventien procent van alle respondenten heeft aangegeven direct betrokken te
zijn bij de ontwikkeling van de huisstijl en hen is gevraagd inzicht te geven in de huisstijl.
Huiskleuren werden het meest genoemd, gevolgd door het logo en de lettertypes. Iets
meer dan de helft van de direct betrokken respondenten kende de achtergrond bij de
visuele elementen en het beeldmerk. Een derde gaf aan dat de gewenste identiteit was
beschreven. Opmerkelijk is dat binnen dezelfde organisatie, respondenten die hebben
aangegeven direct te zijn betrokken bij de ontwikkeling van de huisstijl, niet altijd
dezelfde antwoorden gaven. Respondenten die niet direct betrokken waren bij de
ontwikkeling van de huisstijl, gaven aan via diverse kanalen informatie over de huisstijl

te vinden. Tevens was de optie gebruikt om tekst toe te voegen. Daarin werd aangegeven
dat de informatie niet aanwezig of verouderd was. Een eerste voorlopige conclusie is dat
de actualiteit van de informatie van invloed kan zijn op de consistentie van de huisstijl.
Vervolgens zijn drie bijeenkomsten met focusgroepen gehouden in drie
organisaties, die respectievelijk hoog, gemiddeld en laag scoorden op de consistentie van
de huisstijl. De centrale vraag was of de scores uit hun organisatie waren te verklaren met
de eigen indruk over de huisstijl en de organisatorische aspecten van de huisstijl. De
uitkomsten leiden tot de veronderstelling dat de beschikbaarheid van richtlijnen en
sjablonen niet voldoende is. De verschillen tussen de organisaties doen vermoeden, dat
huisstijlmanagement praktijken en organisatiekenmerken van invloed zijn op de huisstijl,
en dat de consistentie van de huisstijl niet toegeschreven kan worden aan één aspect.
Tenslotte bleek dat in de organisatie met de hoogste score op consistentie de huisstijl ook
taalgebruik en klantenbehandeling omvat. In de andere organisaties bleef huisstijl beperkt
tot de visuele presentatie.

In hoofdstuk 5 staat de beantwoording op de eerste deelvraag centraal: welke maatregelen
worden gebruikt om de huisstijl te managen, hoe belangrijk zijn deze en wat is de impact
van deze maatregelen op de consistentie van de huisstijl? De maatregelen die zijn
onderzocht,

zijn

onderverdeeld

in

structuurgerelateerde

maatregelen

en

cultuurgerelateerde maatregelen. Structuurgerelateerde maatregelen zijn: uitgebreide
huisstijlrichtlijnen, actuele huisstijlrichtlijnen, toegang tot de huisstijlrichtlijnen, inzet van
technische hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld sjablonen), aanwezigheid van een helpdesk
voor de huisstijl, aanwezigheid van een huisstijlmanager en de aanwezigheid van
voorkeurleveranciers. Cultuurgerelateerde maatregelen zijn: huisstijl als onderwerp in een
introductieprogramma, voorbeeldgedrag van managers en regelmatig overleg met
gebruikers van de huisstijl. Niet alle toegepaste maatregelen werden even belangrijk
gevonden. In het algemeen werden de cultuurgerelateerde maatregelen het minst
toegepast in organisaties. Het gedrag van managers werd als erg belangrijk gewaardeerd,

terwijl volgens de respondenten slechts 27% van de managers daadwerkelijk het
voorbeeldgedrag toonde en de huisstijl goed toepaste. In een regressieanalyse is de
invloed van de maatregelen op de consistentie van de huisstijl onderzocht. Zes van de
onderzochte maatregelen bleken van invloed op een consistente huisstijl: het
voorbeeldgedrag van managers, actuele richtlijnen, de aanwezigheid van een
huisstijlmanager, voorkeurleveranciers, toegang tot de richtlijnen en huisstijl in het
introductieprogramma. In een volgende regressieanalyse bleek dat de toegevoegde
variabele van het totaal aantal toegepaste maatregelen de meeste impact heeft. Daarnaast
waren het voorbeeldgedrag van de managers en de actuele richtlijnen cruciaal voor een
consistente huisstijl. We komen tot de conclusie dat het wel degelijk loont om een
huisstijl te managen.

In hoofdstuk 6 wordt de invloed van de organisatiekenmerken op de consistentie van de
huisstijl beschreven (deelvraag 2). Er zijn vijf algemene organisatiekenmerken
samengesteld en drie op het niveau van het managen van de huisstijl. De vijf algemene
organisatiekenmerken zijn: 1) kennis van de organisatiestrategie, 2) hulpmiddelen en
ondersteuning, 3) kwaliteit van managers, 4) interne communicatie en 5) de
openheid/dynamiek van de organisatie. Op het niveau van huisstijlmanagement zijn de
kenmerken: 1) kennis van de huisstijlstrategie, 2) huisstijlhulpmiddelen en ondersteuning,
en 3) socialisatie of leerprocessen (formeel en informeel) over de huisstijl. De gekozen
variabelen zijn gerelateerd aan de strategie, structuur (hulpmiddelen en ondersteuning) en
cultuur (managers en socialisatie) van de organisatie. Er zijn drie sets hypothesen
geformuleerd. In de eerste wordt de directe invloed van de organisatiekenmerken op de
consistentie van de huisstijl verondersteld. De tweede set veronderstelt een directe
invloed van de huisstijlmanagement kenmerken op de consistentie van de huisstijl. De
derde set variabelen veronderstelt een directe invloed van organisatiekenmerken op de
kenmerken van huisstijlmanagement. De AMOS-analyse resulteerde in een directe
invloed van de huisstijlmanagement kenmerken en van de openheid/dynamiek van de

organisatie op de consistentie van de huisstijl (verklaarde variantie .50). De drie
huisstijlkenmerken werden beïnvloed door de organisatiekenmerken, met een verklaarde
variantie tussen .13 en .30. Er is een duidelijke relatie tussen de huisstijlmanagement
kenmerken en de consistentie van de huisstijl en hoewel de kenmerken van
huisstijlmanagement een relatie hebben met de algemene organisatiekenmerken, worden
ze er niet door bepaald. Organisatiekenmerken hebben een indirecte invloed op de
consistentie van de huisstijl. Dit geeft huisstijlmanagers mogelijkheden om voor een
groot deel zelf huisstijlmanagement in te richten.
Een resultaat dat niet in een hypothese was opgenomen, was de directe invloed
van de huisstijl hulpmiddelen en ondersteuning op de kennis van de strategie van de
huisstijl en op de leerprocessen op het gebied van huisstijl. De inzet van hulpmiddelen en
ondersteuning helpt medewerkers informatie over de (achtergronden) van de huisstijl te
vergaren en daarmee krijgen zij kennis over de strategie van de huisstijl in de eigen
organisatie.

In hoofdstuk 7 wordt de derde deelvraag beantwoord: wat zijn de verschillen in
maatregelen en organisatiekenmerken tussen verschillende typen organisaties? Er is
onderscheid gemaakt tussen profit- en non-profitorganisaties en tussen producerende en
dienstverlenende organisaties. Gekeken is naar de maatregelen op het gebied van
huisstijlmanagement die zijn genomen in de verschillende organisaties, en naar de
invloed van de organisatiekenmerken en de huisstijlmanagement kenmerken op de
consistentie van de huisstijl. De regressieanalyses resulteerden in voorspellers voor een
consistente huisstijl.
In elk type organisatie was het voorbeeldgedrag van managers een belangrijke
voorspeller voor een consistente huisstijl. In dienstverlenende organisaties bleken
daarnaast het up-to-date zijn van de huisstijlrichtlijnen, voorkeurleveranciers voor de
productie van middelen, het onderwerp huisstijl in een introductieprogramma en de
aanwezigheid van een huisstijlmanager voorspellers te zijn. In producerende organisaties

bleek juist de toegang tot de huisstijlrichtlijnen een belangrijke voorspeller te zijn. De
consistentie van de huisstijl verschilde niet significant tussen producerende en
dienstverlenende organisaties. Met uitzondering van de openheid/dynamiek van de
organisatie

waren

er

ook

geen

significante

verschillen

in

de

algemene

organisatiekenmerken en huisstijlmanagement kenmerken.
De meeste verschillen zijn gevonden tussen de profit- en non-profitorganisaties.
In

profit-organisaties

waren,

naast

het

voorbeeldgedrag

van

de

managers,

voorkeurleveranciers en de aanwezigheid van een huisstijlmanager van belang en bij nonprofitorganisaties de up-to-date huisstijlrichtlijnen, voorkeurleveranciers, het onderwerp
huisstijl in een introductieprogramma en de aanwezigheid van een huisstijlmanager. De
huisstijl is consistenter in profit-organisaties en de scores op de kenmerken van
huisstijlmanagement waren eveneens significant hoger. Hieruit concluderen we dat profitorganisaties meer inspanning leveren voor een consistente huisstijl. In profit-organisaties
hadden de kennis van de strategie van de organisatie en de openheid/dynamiek van de
organisatie een directe invloed op de consistentie van de huisstijl. Een mogelijke
verklaring is de noodzaak voor een profit-organisatie om zichtbaar en herkenbaar te zijn.
Als medewerkers zich hiervan bewust zijn, kan dit leiden tot een betere toepassing van de
huisstijlrichtlijnen.

In hoofdstuk 8 wordt de derde deelvraag beantwoord: hoe kan huisstijlmanagement
worden geëvalueerd in een organisatie? Hiervoor is de ontwikkeling en toepassing van
een huisstijlmanagement audit beschreven. Dit instrument heeft tot doel om binnen een
organisatie te kijken naar sterktes en zwaktes in het managen van de huisstijl en om
aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Het instrument is gebaseerd op het model van
de European Foundation of Quality Management (EFQM), dat wordt gebruikt voor
kwaliteitsmanagement. Dit model bestaat uit negen aandachtsgebieden, waarvan vijf in
het organisatiedeel en vier in het resultatendeel van het model. Het organisatiedeel is
uitgewerkt voor de huisstijlmanagement audit. Voor de aanpassing van de meetcriteria in

de aandachtsgebieden is gebruik gemaakt van resultaten uit de eerdere kwalitatieve en
kwantitatieve studies (uit hoofdstukken 4-7) op het gebied van huisstijlmanagement. De
vijf aandachtsgebieden zijn: leiderschap, beleid en strategie, medewerkers, partners en
middelen en, tot slot, processen. Het kwalitatief meetinstrument bestaat uit de analyse van
algemene informatie over de organisatie en de huisstijl, een zelfevaluatie met een
focusgroep en diepte-interviews. Verzameling van visueel materiaal illustreert de
toepassing van de huisstijlrichtlijnen. De zelfevaluatie is gebaseerd op een methode van
INK, de Nederlandse variant van het EFQM. Triangulatie door het toepassen van meer
methoden en door de inzet van meer interviewers leidt tot bruikbare informatie.
Het instrument is ingezet in drie organisaties. Dit resulteerde in de bevinding dat
de zelfevaluatie in een vroeg stadium knelpunten aan het licht kan brengen. Bij een
zelfevaluatie moet wel rekening worden gehouden met het risico van groepsdenken.

Hoofdstuk 9 staat in het teken van conclusies en de beantwoording van de
onderzoeksvraag. Vóór dit onderzoek was weinig bekend over de invloed van
maatregelen en huisstijlkenmerken op de consistentie van de huisstijl. Het leek
vanzelfsprekend dat huisstijlrichtlijnen beschikbaar waren. Deze richtlijnen moeten wel
actueel zijn. Het is zinvol om de richtlijnen zoveel mogelijk in te bouwen in
hulpmiddelen. Richtlijnen, procedures en hulpmiddelen zijn te beschouwen als een
structurele aanpak in het managen van de huisstijl. Een culturele aanpak is socialisatie,
waarbij medewerkers door formele en informele leerprocessen worden aangezet om de
huisstijl toe te passen. Het voorbeeldgedrag van de managers speelt hierin een belangrijke
rol. Als zij huisstijl belangrijk vinden en toepassen, zal dit een positief effect hebben op
het omgaan met de huisstijl bij de ondergeschikten. Het blijkt dat de kennis over de
strategie van een huisstijl eveneens van invloed is op de consistentie van de huisstijl.
Medewerkers moeten niet alleen kennis hebben over het hoe toepassen van de huisstijl,
maar ook over het waarom. Het gaat dan niet alleen om de algemene functies van een
huisstijl, zoals de herkenbaarheid van de organisatie, maar ook over de achtergronden bij

de huisstijl: het verhaal achter het logo en waarom de visuele elementen passen bij de
identiteit die de organisatie wil uitdragen.

Tot slot wordt de nieuwe definitie van huisstijlmanagement geformuleerd:

Huisstijlmanagement is het planmatig onderhouden, evalueren en ontwikkelen van een
huisstijl, de hulpmiddelen en ondersteuning voor het toepassen ervan, daarbij
anticiperend op de ontwikkelingen in en om de organisatie, en het engageren van
medewerkers, met als doel mede een bijdrage te leveren aan intern de identificatie van
medewerkers met en waardering van de organisatie en extern aan de herkenning en
waardering van de organisatie.

Theoretische implicaties
In literatuur over corporate en organisatiecommunicatie wordt een sterke relatie
verondersteld tussen interne en externe communicatie (zie o.a. Van Riel, 1992; Jablin and
Putnam, 2000). Modellen over imago en identiteit laten deze relatie zien vanuit één
richting, van intern naar extern (zie o.a. Stuart, 1999; Melewar and Wooldridge, 2001).
Recent onderzoek toont aan dat de relatie complexer is en dat de perceptie van
medewerkers over hoe buitenstaanders hun organisatie zien, van invloed is op hun
identificatie met de organisatie (Mael and Ashforth, 1992; Dutton, Dukerich and
Harquail, 1994; Bhattacharya, Rao and Glynn, 1995; Smidts, Pruyn and Van Riel, 2001;
Carmeli, 2005). In deze studies komt naar voren dat de relatie niet in één richting gaat,
maar dat intern en extern elkaar beïnvloeden. In dit proefschrift komt een ander aspect in
de relatie intern-extern naar voren. De resultaten tonen dat complexe interne processen,
waarin medewerkers de actoren zijn, van invloed zijn op hoe een organisatie zich extern
presenteert. Hiermee is de relatie dialectisch geworden. Interne processen zijn van
invloed op de presentatie van de identiteit en omgekeerd is de perceptie van het imago
van de organisatie van invloed op het gedrag van medewerkers.

De identiteits-mix van Birkigt en Stadler (1986), waarin communicatie, gedrag en
symboliek zijn onderscheiden, is kunstmatig. Organisaties die veel inspanning leveren om
zich door middel van hun huisstijl te presenteren, beperken zich niet tot het visuele
aspect. Het managen van een huisstijl wordt daarmee nog complexer.
De grenzen vervagen eveneens tussen strategie en uitvoering. Als medewerkers
zo belangrijk zijn in het uitdragen van de identiteit, moeten zij zich bewust zijn van de
strategische keuzes van een huisstijl. Omgekeerd kan de huisstijl bijdragen tot de
discussie over de strategie van de organisatie (Baker and Balmer, 1997). Het motiveren
van medewerkers en de zingeving worden steeds belangrijker. Medewerkers zijn het
sociaal kapitaal in een organisatie en de dialoog met medewerkers is een voorwaarde voor
succes (Ridder, 2004). Het onderzoek naar huisstijlmanagement geeft vergelijkbare
inzichten, omdat cultuurgerelateerde maatregelen en de kennis van de strategie achter de
huisstijl ook verbonden zijn met de medewerkers, het sociaal kapitaal.
Voor het toepassen van de huisstijl moeten regels en richtlijnen opgevolgd
worden. Eerder onderzocht Van Gemert (2003) regels en richtlijnen op een ander gebied:
het functioneren van infectiepreventie-protocollen. Van Gemert richtte zich op de
bruikbaarheid van de protocollen. Elling (1991) onderzocht de veiligheidsregels in de
industrie en richtte zich op de kwaliteit van teksten. In dit proefschrift over
huisstijlmanagement gaat het niet om de kwaliteit van de richtlijnen, maar wel over de
organisatorische en contextuele factoren die van invloed zijn op het naleven van de
richtlijnen.
In het begin van het proefschrift (hoofdstuk 2) is een onderscheid gemaakt tussen
drie perspectieven. Het perspectief van identiteit, imago en reputatie heeft te maken met
de relatie intern-extern. Het tweede perspectief, het design, is als het ware de drager van
de symboliek en fungeert als link tussen intern en extern. Het derde perspectief, het
organisatieperspectief, heeft een complexe relatie met zowel intern als extern. De interne
praktijken kunnen zowel het design van de huisstijl als de beeldvorming van de

organisatie extern beïnvloeden. Het organisatieperspectief is intern, maar wordt ook
beïnvloed door externe ontwikkelingen.

Praktische implicaties
Huisstijlrichtlijnen zijn noodzakelijk voor het goed toepassen van de huisstijl. Deze
richtlijnen moeten wel actueel en toegankelijk zijn, en het is efficiënt om de richtlijnen in
te bedden in gemakkelijk te gebruiken hulpmiddelen. Dit lijkt evident, maar toch blijkt
dat veel organisaties hiermee problemen hebben. Echter, er is meer dan richtlijnen en
sjablonen. Het is zinvol als medewerkers de strategie van een huisstijl kennen. De
suggestie is om visualisaties van de huisstijl op te nemen in een ‘corporate story’ (Van
Riel, 2000) en aan te geven wat de beoogde effecten zijn in relatie tot de zichtbaarheid,
het onderscheidend vermogen, transparantie, consistentie en – indien toepasbaar –
authenticiteit. Veel organisaties maken zich vooral zorgen over hun reputatie. Er zijn
echter vooral investeringen nodig in de interne organisatie. Aandacht moet worden
besteed aan verschillende managementniveaus. Zij moeten worden uitgedaagd om bij te
dragen aan de gewenste reputatie en zij moeten zich bewust worden van hun rolmodel.
Een huisstijlmanager of -verantwoordelijke moet een heldere visie hebben op de
huisstijl in relatie tot de organisatorische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen moeten
vroegtijdig bekend zijn, omdat de huisstijl ook kan bijdragen tot het visualiseren van de
strategie van de organisatie. De huisstijlmanager moet de competenties en middelen
hebben om zowel het design van de huisstijl te ontwikkelen als de organisatorische kant
ervan in te vullen. Hoe aantrekkelijk en productief de design-kant van de huisstijl ook is,
daarna komt pas écht de uitdaging.

