MERKDOCUMENT ERGOTHERAPIE
Waarom een merkdocument?
We merken vanuit de vereniging dat er enorme
behoefte is aan handvatten om ons vak ‘Ergotherapie’
op een eenduidige en heldere manier op de kaart te
zetten en te promoten bij cliënten, verwijzers en
stakeholders. Een merkdocument waarin de
basisprincipes van de Ergotherapie zijn vastgelegd
helpt daarbij. In een merkdocument komen vragen aan
bod zoals:
- Wat is de visie achter ons beroep?
- Wat is de kern van het vak?
- Wie zijn wij, onze persoonlijkheid als
beroepsprofessional?
- Wat zijn onze kernwaarden?
- Voor wie zijn we er en wat onderscheidt ons van
andere (para)medische beroepen?
- Hoe tonen we dat aan/bewijzen we dat?
- Welke belofte doen wij en maken we waar richting
cliënten?

Waartoe wordt een merkdocument gebruikt?
Het is belangrijk dat we als beroepsgroep dezelfde taal spreken als we ons beroep toelichten en
uitleggen aan mensen die ons (nog) niet kennen. Een merkdocument is een leidraad om die
communicatie naar de diverse stakeholders zo consequent mogelijk te doen. Wanneer je aan de slag
gaat met het maken van een communicatiemiddel kan je terugvallen op dit merkdocument.
Hoe is dit document tot stand gekomen?
Dit merkdocument is een product van de commissie PR van Ergotherapie Nederland en
communicatieadviesbureau Snoostorm. De inhoud is bij een selectie leden getoetst en met die feedback
is het definitieve document opgemaakt.
Hoe het merkdocument gebruiken?
Dit merkdocument is gemaakt voor alle ergotherapeuten en in het bijzonder voor de leden van
Ergotherapie Nederland. De handvatten in dit document zijn bestemd voor de beroepsprofessional die
zijn of haar vak op een consequente manier naar buiten wil brengen en promoten.
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Wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe brochure voor je instelling of website voor je praktijk gaat maken,
dan kan je woorden / zinnen uit dit document gebruiken om uit te leggen wat ergotherapie is
(merkmissie), wat ons onderscheidt van andere paramedici (merkpositionering) en hoe wij dat dagelijks
waar maken (merkbewijs). De pay-off (slogan) is een korte en krachtige zin (samenvatting) waarin
duidelijk wordt wat ergotherapie oplevert voor een cliënt. De slogan komt het best tot zijn recht
wanneer die in combinatie met een beeld/foto van een ergotherapeutische interventie wordt gebruikt.
Dit document is als inspiratiedocument voor leden gemaakt en niet bedoeld om integraal te verspreiden
onder cliënten of verwijzers.
Heb je vragen naar aanleiding van dit document? Laat het ons weten! Mail naar en@ergotherapie.nl
o.v.v. merkdocument.
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