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HOE KRIJG JE TWEE VERSCHILLENDE ORGANISATIES BINNEN 

EEN JAAR SUCCESVOL GEFUSEERD? NIET DOOR ALLEEN MAAR 

EEN HUISSTIJL TE BEDENKEN, BLIJKT UIT DIT VERHAAL VAN HET 

HUWELIJK VAN DE BRABANTSE CORPORATIES DE KLEINE MEIERIJ 

EN SINT JOSEPH. 'GA OP ZOEK NAAR DIE DIEPERE LAAG. DAAR 

LIGT EMOTIE VERBORGEN. ALS JE DIE KUNT BLOOTLEGGEN, DAN 

KUN JE EEN STERK MERK BOUWEN. DAT IS ESSENTIEEL OM EEN 

FUSIETRAJECT SUCCESVOL TE LATEN VERLOPEN.'

HET GEHEIM VAN 
EEN SUCCESVOLLE 
FUSIE

Het voorgenomen huwelijk begint op 18 
augustus 2018. De twee wooncorporaties, 
Woonstichting St. Joseph en Woningstich
ting Kleine Meierij geven dan een briefing 
af, ter ondersteuning van hun fusie. De 
hoofdvraag luidt:
 
'De nieuwe organisatie vraagt om een 
nieuwe naam, huisstijl en bijbehorende 
communicatieuitingen. Wij zijn op zoek 
naar een bureau dat ons hierbij kan hel-
pen.'

Reclamebureaus De Code en Arthur & Brent 
uit Den Bosch bundelen hun krachten en 
binnen een jaar is de fusie van de corporaties 
een feit. 
JOOST, zoals de nieuwe wooncorporatie nu 
heet, wordt volledig omarmd en enthousiast 
gedragen door alle stakeholders. Dat de fusie 
succesvol is, blijkt uit het medewerkers
tevredenheids en imagoonderzoek van 
december 2020. 
Intern en extern voelen de mensen zich op
recht verbonden en betrokken bij JOOST. 

We spreken met Bas, Marcel en Kitty (De 
Code en Arthur & Brent), en Ineke en Sanne 
(marcomprofessionals van JOOST) over dit 
succesvolle fusietraject.

Kitty: 'De woorden die gegeven worden aan 
de organisatie, zijn precies zoals we hadden 
gehoopt.' Ineke: 'We hebben samen met De 
Code en Arthur & Brent de basis zo sterk 
neergezet, dat we daar nog steeds de vruchten 
van plukken.'
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deze speelt een andere dynamiek. Men wil 
een sterk merk worden. Een merk dat ver
trouwd voelt en energie geeft. Je moet daar
voor op zoek gaan naar die diepere laag, die 
emotie. Bas: 'Het is hierbij essentieel dat je 
je als bureau oprecht zó betrokken voelt, dat 
je niet dat bureau, maar vooral die inspire
rende collega bent. Dan durven alle partijen 
zich open te stellen en wordt de emotie die je 
zoekt, voelbaar. Die oprechte betrokkenheid 
geeft de fusie kracht.'

Marcel: 'Je geeft bij een fusie aandacht aan 
het complete traject, waarbij je niet alleen 
luistert, maar alle betrokkenen ook hoort. Je 
haalt gevoelens op en van daaruit zet je de 
neuzen dezelfde kant op. Zo ga je de fusie 
aan. Die naam en dat logo komen pas aan 
het eind aan bod: dan zijn ze goed gefun
deerd en bevestigen ze wat de fusie beoogt.'

De juiste mensen bij elkaar
Bij deze fusie ontdekken Bas, Marcel en Kit
ty dat de medewerkers van de twee woon
corporaties elkaar in het begin nog niet goed 
kennen. Zorgen dat dat gebeurt, al in een 
vroeg stadium, is essentieel. Zet de betrok
kenen bij elkaar aan tafel en zorg dat ze van 
elkaars organisatie, processen en visies kun
nen proeven. Zet die mensen bij elkaar die 
een dwarsdoorsnede van de organisatie zijn. 
Zorg dat het  mensen zijn die openstaan, 
nieuwsgierig zijn, kritisch durven zijn maar 
niet de hakken in het zand zetten. Vertel dat 
ze samen de toekomstige organisatie mogen 

kneden en stel de vragen waar het écht om 
gaat. In werksessies als deze komt de emotie 
waar je naar zoekt, naar boven. Als deze 
werksessies goed verlopen, heb je de juiste 
energie te pakken. Als je ziet dat de mensen 
aan tafel elkaar vinden, dan weet je dat je 
aan het bouwen bent.

Het gaat niet om de middelen
Marcel: 'Bij een fusie is het bouwen van een 
sterk merk essentieel om alle processen die 
met die fusie gepaard gaan, goed te kunnen 
laten verlopen. Het gaat niet om een nieuwe 
naam, huisstijl en communicatieuitingen. 
Bij een fusie moeten alle betrokken partijen 
met elkaar worden verbonden. Alle stake
holders. Communicatie is hierbij essentieel. 
Daarbij is het belangrijk de juiste snaar te 
raken. Als de juiste snaar wordt geraakt 

(emotie), wordt die verbondenheid pas een 
feit. Mensen voelen zich dan vanuit hun 
kern betrokken. Dat is wat een strategisch 
merktraject doet; een fusie kan niet zonder. 
De vraag uit de briefing behelst dus veel 
meer dan je in eerste instantie ziet.'

De diepere laag
Kijk je naar de briefing, dan kun je dus als 
bureau letterlijk op de vraag ingaan. Maar 
dan sla je de plank mis. Onder een vraag als 

'ALS HET MT NIET 
BETROKKEN IS, 
BLIJF JE ALS 
BUREAU LOGO'S 
PLAKKEN. DAN KUN 
JE GEEN  
MERK BOUWEN'



42 43

de lat? Wat is de ambitie? 
Door het MT op deze manier te benaderen, 
begrijpt het dat die nieuwe naam en dat 
nieuwe logo niet de essentie van de fusie zijn, 
dat die pas later aan bod komen. Dat je dus 
eerst gaat bouwen.' Marcel: 'Als het MT niet 
betrokken is, blijf je als bureau logo's plakken. 
Dan kun je geen merk bouwen.'

Samen één
Op 1 juli was alles klaar. De nieuwe website, 
de kleding, de beplakte bussen, het nieuwe 
huurdersmagazine JOOST, je kunt het zo gek 
niet bedenken.
Ineke: 'Bij andere fusies van wooncorporaties 
gaat het doorvoeren van die nieuwe middelen 
veel meer geleidelijk. Niet bij ons: op 1 juli was 
JOOST een feit. Het voelde voor alle partijen 
meteen goed, juist omdat ze al vanaf het begin 
betrokken waren én gehoord.' 
Sanne: 'Op die datum kwamen de medewer
kers van beide corporaties ook fysiek in één 
pand te werken en viel alles op zijn plek. Het 
was direct voelbaar: wij zijn één. Wij zijn 
JOOST. In nog geen jaar tijd.'

Vertalen in emotie
Bas, Kitty en Marcel, Sanne en Ineke haalden 
de diepere laag uit alle antwoorden, inzichten 
en analyses. Ze vertaalden de emotie die par
tijen in de kern verbindt. Iedereen wil graag 
die goede buurman zijn, en zet zich daar als 
vanzelf voor in. Zo ontstond JOOST. Gedragen 
door iedereen.  JOOST. Als een goede buur
man. De essentie van een succesvolle fusie.

De communicatiestrategie rond de nieuwe woningcorporatie JOOST 
is uitgevoerd door reclamebureaus De Code en Arthur & Brent.  
Meer info: DeCode.nl en ArthurBrent.nl

Bas: 'Ook bij de huurders wilden we de orga
nisatie voelen, hun beleving ervaren. Dan doe 
je nog meer inzichten op die kenmerkend zijn 
en die meegenomen moeten worden in zo'n 
fusietraject. Wanneer je alle betrokkenen met 
elkaar hebt laten praten en je hebt gehoord 
wat ze werkelijk hebben gezegd, dan heb je die 
emotie te pakken waarmee je het merk kunt 
gaan bouwen.'

De rol van het managementteam 
Het managementteam (MT) speelt in het hele 
traject een essentiële rol. Dat moet openstaan 
voor de bevindingen uit werksessies als deze. 
En aan de hand daarvan moet het een aantal 
essentiële vragen beantwoorden, zoals: Hoe 
wil je als nieuwe organisatie zijn? Waar leg je 


