
De ontdekker

“Het leven is een avontuur, 
 ontdek jezelf”

De ontdekker is altijd in voor iets nieuws,  verlegt 
graag grenzen en gaat de uitdaging aan. Ze zijn 
 onafhankelijk,  avontuurlijk en nieuwsgierig. De 
 k eerzijde is dat ze  individualistisch zijn ingesteld en 
niet  makkelijk genoegen nemen met wat er is. 
Als merk help je consumenten zich vrij te voelen, je 
moedigt aan om uit je comfortzone te stappen en 
hun hart te volgen. Maar het mag nooit saai worden.

Vrijheid

UITDAGING | AVONTUUR | ONBEVREESD 

Ook: Zoeker, avonturier, pionier, pelgrim, outsider.



De Wijze

“Je moet eerst de regels van 
het spel begrijpen voor je kunt 

 spelen.”

Zoekt de waarheid. Ze willen dingen graag 
 doorgronden  en begrijpen, zonder het te 
 controleren of aan te  passen. Ze zijn  onderzoekend, 
objectief,  analytisch en een grote bron van 
 informatie. De keerzijde zit in het overdenken 
en te  fi losofi sch te werk gaan. Als merk nodig je 
 mensen uit om na te  denken. Je gebruikt nette 
taal,  referenties en bewijs. Je publiek kijkt op naar je 
 wijsheid en gebruikt het om zelf  verder te zoeken. 

Waarheid

DESKUNDIG | VERZEKERD | LEIDEND 

Ook: Expert, fi losoof, onderzoeker, mentor, leraar.



De Onschuldige

“De wereld is de perfecte plek 
om te zijn wie je bent”

De onschuldige staat bekend om hun  optimistme 
en eenvoud. Ze willen graag goed doen, zodat 
 anderen zich veilig en gelukkig voelen. Ze  kunnen 
 genieten van de simpele dingen, zijn puur en 
 oprecht. Maar ze hebben soms een reality check 
nodig, niet alles is goed in het leven. 
Als merk zorg je voor een eerlijke en  positieve 
kijk op de wereld en zorg je voor vertrouwen. 
Je  doelgroep gelooft in jouw belofte van een 
 simpelere gelukkige wereld. 

Geluk

OPTIMISTISCH | BESCHEIDEN | SYMPATHIEK
Ook: Idealist, dromer, kind, traditionalist, romanticus



De Gewone Man

“Ik ben zoals jij”

De gewone man is echt, eerlijk en streeft een 
 eenvoudig leven na. Werkt hard en maakt graag 
verbinding met anderen. Iedereen is gelijk en 
krijgt een gelijke behandeling. Ze werken graag in 
 plekken waar iedereen welkom is. Als merk focus je 
je op het gewone leven. Je stelt je op als een vriend. 
Daardoor voelt men een  directe  connectie met je 
merk. Ze worden onderdeel van de familie. 

Gelijkheid

VRIENDELIJK | BESCHEIDEN | AUTHENTIEK
Ook: Goede buur, bondgenoot, realist, burger, dienaar.



De Grappenmaker

“Je leeft maar een keer, geniet 
er van!”

De gangmaker is speels, houdt van lachen en is 
vaak goed  gehumeurd. Ze zijn de gangmaker op 
ieder feest maar leggen ook echte  problemen 
bloot door er grappen over te maken. Ze  breken 
door muren die anderen optrekken en  houden 
het luchtig. 
Als merk breng je met humor en  vriendelijkheid 
een goed gevoel over bij je publiek. Om die 
 reden komen klanten terug.

Plezier

SPEELS | UITGESPROKEN | VROLIJK
Ook: Entertainer, clown, provocateur, komiek,  gedaanteverwisselaar.



De Liefhebber

“Jij bent speciaal”

De liefhebber is een en al hart en  gevoeligheid. Ze 
willen mensen helpen gewaardeerd te voelen. 
Houdt van de liefde en houdt ervan om  andere 
mensen ermee te overladen. De liefhebber leeft 
in het  moment. Intimiteit, vriendschap en echte 
 verbinding. 
Als merk ben je oprecht en stel je je kwetsbaar op. 
Je brengt mensen met elkaar in verbinding, en 
viert de schoonheid van de mens. Je zorgt ervoor 
dat ervaringen intenser beleefd worden. 

Intimiteit of vertrouwelijkheid

LIEFDEVOL| WAARDERING | TOEWIJDING
Ook: Koppelaar, vertrouweling, partner, verleider, hedonist.



De Rebel

“Wees niet bang om anders te zijn.”

De rebel is een onconventionele denker. Zij  leven 
ervoor om de status-quo uit te  dagen. Zij  h  ebben 
de mogelijkheid om sociale  verandering  teweeg 
te brengen. Ze zijn niet bang voor  chaos of 
 meningen van anderen. Ze doen dingen  radicaal 
anders, met als doel om het opnieuw goed op 
te bouwen. Als merk sta je ergens voor en dat 
 communiceer je duidelijk. Je geeft je  doelgroep 
een duwtje in de rug om mee te vechten.

Bevrijding 

ONTWRICHTEND | REBELLEREND | STRIJDLUSTIG
Ook: Revolutionair, activist, buitenbeentje, 



De Magiër

“Het onmogelijke bestaat”

Magiers zijn visionairs, brengen je dromen tot 
 leven. Ze denken verder dan wat al bestaat, 
en durven te gaan voor het onmogelijke. Ze 
 t ransformeren je beeld, gevoelens of perspectief. 
Maar soms verliezen ze de realiteit uit het oog. 
Als merk laat je het publiek de mogelijkheden 
zien. Je laat ze zien dat verandering mogelijk is. Je 
betovert je publiek met het verhaal, ze volgen en 
komen terug voor meer. 

Verandering

GERUSTSTELLEND | VISIONAIR | ONDERLEGD
Ook: Innovator, tovenaar, ziener, alchemist,  charismatische leider.



De Held

“Waar een wil is, is een weg”

De held wil de wereld verbeteren door het  beste 
voorbeeld te zijn. Met  discipline,  focus,  zelfwaarde 
werken ze aan hun  performance. Dit inspireert 
 anderen om moediger, groter en  sterker te zijn. 
Hun eindeloze  doorzettingsvermogen kan leiden 
tot zelf opoffering. 
Als merk wil je uitdagen en provoceren. Je pusht 
mensen uit hun comfortzone en spoort aan tot 
verbetering. Zodat ze trots zijn op zichzelf. 

Meesterschap

DAPPER | COMPETENT | DAADKRACHTIG
Ook: Redder, winnaar, krijger, teamspeler, superheld.



De Zorgzame

“Heb je naaste lief”

Wil anderen graag helpen, beschermen en 
 verzorgen. Biedt onvoorwaardelijke steun. 
Open houding, geruststellend, consistent en 
 betrouwbaar. Maken van mensen hun  prioriteit. 
Als merk zorg je voor je publiek, wat goed is voor 
hen is goed voor jou. Je geeft het gevoel van 
 veiligheid en liefde. Je zorgt ervoor dat je publiek 
zich gesteund voelt en dat alles goed komt. 

Anderen helpen

ONBAATZUCHTIG | EMPATISCH | TROUW
Ook: Helper, beschermer, moeder, altruïst, engel,  heilige.



De KONING

“Geld, macht en succes doen de 
 wereld draaien”

De koning weet dat als je chaos wilt voorkomen, 
moet je de controle overnemen. Koningen zijn 
klassieke leiders en hebben een sterk gevoel 
voor verantwoordelijkheid, stabiliteit en controle. 
Ze hebben vaak een gezaghebbende persoon-
lijkheid. Als merk ben je  marktleider. Je hebt een 
natuurlijke authoriteit. Consumenten houden 
van de luxe uitstraling van je merk. Dit geeft ze 
het gevoel ook succesvol en belangrijk te zijn. 

Controle

INDRUKWEKKEND | DUIDELIJK | VERFIJND
Ook: Heerser, aristocraat, baas, politicus, rechter.



De SchEppEr

“Als je het kunt bedenken, 
kun je het maken”

De schepper houdt van alles uniek en 
 ongebruikelijk. Ze gebruiken hun verbeeldings-
kracht om zinvolle en  bijzondere dingen te 
creëren, die  zowel mooi als  functioneel zijn. 
Ze verbazen met vernieuwing en bevorderen 
 zelfexpressie. Als merk stimuleer je mensen om 
zelf creatief aan de slag te gaan. Dit doe je door 
het creatiever proces open te stellen. Je bent 
 enthousiast, beschrijvend en visueel. 

Innovatie

CREATIEF | VERBEELDINGSKRACHT | ORIGINEEL
Ook: Artiest, uitvinder, vernieuwer, kunstenaar,  ontwerper, 
ambachtsman.


