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Al vele jaren wordt de Golden Circle van Simon Sinek 
gebruikt in de reclamewereld, vooral  voor consumenten 
marketing. In de B2B communicatie is deze aanpak minder 
gebruikelijk. In de pr-branche, vooral gebaseerd op 
nieuwswaardige feiten en cijfers, zou zijn model hele-
maal niet functioneren. Wij bewijzen hier het tegendeel. 
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1. De Golden Circle van Simon Sinek 
 Toepasbaar in public relations? 

 
 
 
 
 
 

In één minuut 
We verbazen ons er weleens over welke antwoorden we krijgen als we iemand vragen of hij of zij wil 
uitleggen waar hun bedrijf voor staat. In één minuut. De meesten weten wel uit te leggen wat het 
bedrijf doet, hoewel ze daar vaak veel langer dan 60 seconden voor nodig hebben. Sommigen voegen 
daar nog aan toe op welke manier hun bedrijf excelleert, het beter doet dan andere. Veelal blijft het 
daarbij. Weinig inspirerend en vaak niet echt overtuigend. 
 
Jack Welch, de uitvinder van ‘jouw verhaal in één minuut’, de zogenaamde ‘elevator pitch’, beproefde 
zo onderweg in de lift sollicitanten hun nieren. Hij wilde juist geïnspireerd worden door zijn 
kandidaten. Deed je dat niet, dan kon je de lift naar beneden weer pakken. Bij Welch was het 
belangrijk dat een kandidaat het verschil kon maken. En je wilt toch als bedrijf, of als woordvoerder 
daarvan, je klanten, prospects en misschien zelfs mogelijke partners en leveranciers, inspireren?  
 
Want als je voornamelijk vertelt wàt je doet, en je hebt geen bijzonder product of dienst, dan zijn 
veel bedrijven bijna gelijk aan elkaar en kunnen ze geen onderscheidend verhaal vertellen.  In de 
praktijk doen de meeste bedrijven dat ook niet. 

 

3.  Gericht je 

doelgroep bereiken 
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Hoe uniek ben je? 
We zien in die online media dat bedrijven in dezelfde branche vaak in ongeveer gelijke 
bewoordingen over zichzelf vertellen. Kijk maar eens wat jouw concurrenten op hun website bij 
‘Over ons’ of ‘Over ons bedrijf’ hebben geschreven.  Lees  vervolgens  datzelfde  stukje  over  jouw  
bedrijf  nog  eens  goed  door.  Herkenbaar?  Zou  een buitenstaander jullie uit alle verhalen herkennen 
als je de bedrijfsnaam weg zou laten? 

Wellicht doen jullie het wél veel beter, bied je betere producten of diensten of misschien heb je betere 
mensen in dienst. Maar komt dat uit je presentatie echt goed naar voren? Onderscheidt die zich van 
de rest? Zou een prospect op basis daarvan voor jouw bedrijf kiezen? Want, als jij zelf het 
onderscheidende verhaal niet vertelt, wie gaat het dan doen? 
 

Golden Circle 
We hebben het hier over twee essentiële onderdelen waarmee je je bedrijf kunt profileren. Wat 
je doet en hoe je dat beter doet. In de Golden Circle van Simon Sinek, zijn dat de twee buitenste 
ringen, namelijk ‘What’ en ‘How’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met een zeer goed geformuleerde ‘How’ kun je je bedrijf onderscheiden van de rest. Immers, die 
How’s kennen we als USP’s, ofwel Unique Selling Points. Om nu te voorkomen dat je 
bedrijfsverhaal een droge opsomming van allerlei voordelen van het bedrijf wordt, gaan wij vaak na 
de eerste kennismaking op zoek naar een kapstok, een rode draad. Dan kunnen we aan de hand van die 
kapstok al die USP’s van het bedrijf met meer samenhang overbrengen. 

We gaan mede om die reden op zoek naar de Why van een bedrijf. Wat zijn de drijfveren van een 
bedrijf, waar zijn de medewerkers enthousiast over, waarom werken ze daar graag en niet bij een 
ogenschijnlijk gelijkwaardige concurrent? Waarom kopen de klanten bij dat bedrijf? Zou je zelf klant 
bij dat bedrijf willen zijn? Je kunt ook zeggen: wat is het DNA van dat bedrijf? Welk gevoel krijg ik als 
klant en waarom kies ik er nou juist voor om daar klant te worden en te blijven? Naast de ‘rode draad’ 
is er nog een andere reden.  
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Beslissingen worden niet alleen op harde cijfers genomen 
In B2C is het heel gebruikelijk om emotie in te zetten. Om aan te sluiten bij gevoelens en 
overtuigingen van klanten. Vreemd genoeg gebeurt dat op de B2B-markt veel minder. Daar worden 
voornamelijk feiten en droge cijfers opgesomd. Net alsof mensen die bij een bedrijf werken anders zijn 
dan consumenten. Natuurlijk wordt daar meer dan in een gewoon huishouden gekeken naar cijfers, 
return on investment, service level agreements, etc. Maar als die allemaal in orde zijn;  
waar baseer je de keuze dan op? Juist. Op je onderbuikgevoel. Het voelt beter of er is een betere “klik” 
met de mensen van dat bedrijf. Soms wordt zelfs gekozen voor het bedrijf dat op papier misschien 
minder ‘presteert’, maar waar iedereen bij voelt dat het de beste partner zal zijn. 
We hebben tijdens een belangrijke beslissing voor het aangaan van een partnership iemand horen 
zeggen: 'alles pleit voor deze partij, en we hebben het goed onderzocht, maar het voelt gewoon niet 
goed'. En er werd voor een andere partner gekozen. 
 

Emoties bij zakelijke beslissingen? 
We stellen het hier gewoon ronduit: keuzes (ook de zakelijke!) worden grotendeels gemaakt op 
emotionele gronden. Je kiest voor een bedrijf waar je een goed gevoel bij krijgt. Dat gevoel breng je in 
de praktijk meestal wél over bij persoonlijk contact met de beslissers. Dan spreken vertegen-
woordigers of sales managers over de ‘gun-factor’. Dat is gebaseerd op het goede gevoel dat wordt 
opgeroepen bij de beslisser door het enthousiasme van de vertegenwoordiger, zijn drive en passie en 
zijn verhalen over het bedrijf waar hij voor werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Storytelling en pr? 
Zou het niet mooi zijn als we die gun-factor van het bedrijf kennen en goed onder woorden kunnen 
brengen? Met andere woorden: Kunnen we met de Why van ons bedrijf als kapstok, onze What’s en 
How’s niet veel consistenter en met meer samenhang overbrengen? Wij weten dat het kan, dat hebben 
we in onze praktijk de afgelopen 5 jaar laten zien. 

Maar is dat niet vreemd voor een pr-bureau, dat toch journalisten en stakeholders voornamelijk kan 
interesseren voor een bepaalde boodschap als die gebaseerd is op feiten en nieuwswaarde? Dus 
meestal op What’s. Wat ons betreft niet. Het totale verhaal wordt er juist veel sterker van. We geven 
verderop in dit paper daarvan graag een voorbeeld uit onze praktijk. 
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2. Kritiek op Simon Sinek 

Alleen maar een slim verhaal? 
 

 

TED-talk en zijn boeken 

De TED-talk waar Simon Sinek staat voor een flip-over, waarop hij drie cirkels tekent en daarin de 
woorden What, How en Why schrijft, heb je misschien wel eens gezien. Op een heel simpele en 
overtuigende manier legt hij in 5 minuutjes zijn model uit. Kijk anders maar eens naar dit filmpje.  

In zijn boek ‘Start with Why’ legt Sinek eerst uit wat zijn model inhoudt en hoe dat zelfs terug 
te voeren is op de biologische kenmerken van ons brein. Daarin geeft hij tal van Why’s die hij 
heeft gekoppeld aan bedrijven. Dat zijn inspirerende voorbeelden over Apple en Walmart, maar 
net als je denkt dat hij gaat uitleggen hoe hij die Why gevonden heeft, en hoe je dat zelf zou kunnen 
doen, geeft hij alleen nog maar méér voorbeelden. Inspirerend, maar onbevredigend. Vervolgens 
kwam het boek met als titel ‘Find your Why’ op de markt, waarin hij stapsgewijs uit de doeken doet 
hoe je in een persoon of organisatie op zoek kan gaan naar de Why. Verhelderend, want nu weet 
je hoe je de zoektocht moet organiseren. 

Dat is geen eenvoudig proces en doe je niet zo maar even als je het boek uit hebt. 
 

Kritiek 
De afgelopen jaren hebben allerlei experts en deskundigen Sinek omarmd. Met name 
reclamebureaus liepen ermee weg want met emoties in reclames, vooral richting consumenten, 
wisten en weten zij wel raad.  Wij zijn een fervent aanhanger van zijn denkwijze, maar het is goed 
om hier ook de kritiek op hem en zijn model te verwoorden. Want Sinek werd ook door velen 
verguisd. Zo meldt hij in zijn eerste boek allerlei succesverhalen van bekende merken, en koppelt 
dat aan hun Why. Leuk gevonden zeggen critici, maar er is nog nooit enig wetenschappelijk 
onderzoek gehouden waaruit blijkt dat bedrijven die Why toepassen in hun bedrijfsvoering en in 
interne en externe communicatie succesvoller zijn dan bedrijven die dat niet doen. De belofte dat 
je met het gebruiken van Why succesvoller zal zijn, wordt derhalve nergens onderbouwd. 

Een andere criticus zegt dat particulieren of bedrijven niet kopen bij bedrijven omdat die geloven 
in wat zij ook geloven. Die veralgemenisering gaat hem te ver. Hij stelt dat het gros van de mensen 
zich hier niet mee bezighoudt; zij kopen gewoon een mooi afgeprijsd jurkje of te gekke sneakers. 
Maar bij dat laatste bekruipt me toch de gedachte dat er onbewust méér speelt. Ik moet daarbij 
denken aan de vaak geciteerde uitspraak: “Ik laat me niet gek maken door reclame; ik koop alleen maar 
bekende merken….”. 

Sinek verklaart het succes van organisaties, die hij zelf voor zijn boek selecteerde, waarbij je het 
gevoel kan krijgen dat hij daar achteraf een goede Why voor verzon. Of hij verwijst naar inzichten uit 
de neurobiologie, waarbij hij uitlegt hoe een brein werkt en op basis daarvan uitspraken doet over 
het menselijk gedrag. Neurobiologen zeggen dat zijn voorstelling van zaken over de werking van ons 
brein te simplistisch is en ook nog eens achterhaald. 
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Het lijkt erop, dat net als eerder te berde gebrachte factoren die het succes van een onderneming 
bepaalden, zoals de NPS-score en het boek ‘Good to Great’ van C. Collins, ook de Golden Circle niet 
blijkt te kloppen. Kortom, dit zijn alle bepaald géén succesformules. Geen panacee, toverstok of 
wondermiddel dat altijd werkt. 

Maar waarom wij er dan tóch mee werken? Het Golden Circle verhaal van Simon Sinek is geen 
theorie maar vooral een idee. Is dat nu waar? Dat is een lastige vraag. Het is duidelijk geen 
wetenschappelijk bewezen methode. Het is wél een idee dat werkt. Het spreekt bedrijven aan die 
op zoek zijn naar zingeving en betekenis in tijden van veranderingen, transformaties en transities. 
Het biedt management en medewerkers van organisaties een mooie leidraad om te denken over 
identiteit en drijfveren. Of het idee nu waar is of niet, dat gegeven is al een succes op zich. 

 

7 



 

 

 

3. Hoe vind je je Why? 

Mooie woorden niet goed genoeg 
 
 
 
 
 

 Omarmen of afwijzen? 
Aan het begin van elke mogelijk intensieve samenwerking vertellen we wat ons voor ogen staat en 
wat we met de Why-formulering voor een organisatie willen bereiken. Soms horen we dat dat juist de 
reden is dat men met ons bureau wilde praten, of dat iemand een fervent aanhanger is van Sineks 
model. Een directeur vertelde ons zelfs dat Sinek in zijn opleiding commerciële economie het 
hoogtepunt van zijn studie was! 
Anderen geloven niet dat een Why iets voor hun organisatie kan doen. We gaan dan soms wel aan de 
slag, maar wat ons betreft op een minder ideale manier. Ook al komen we ‘werkende weg’ redelijk op 
het spoor van een mogelijk Why en ook al implementeren we die in onze berichtgeving als rode draad, 
optimaal wordt het niet, omdat die bijzondere boodschap niet overal wordt uitgedragen of herkend. 

Als we met een nieuwe klant aan de slag gaan met  Why, dan voeren we eerst gesprekken met het 
MT en een aantal stakeholders in de organisatie. Daarna hebben we vaak al heel goed zicht op de 
What’s en How’s. Maar de echt goede input voor de Why volgt pas in een workshop van circa 4-5 uur 
met deze groep MT-leden en andere medewerkers. Liefst met 10 of meer, zodat uitbreek-sessies met 
kleinere groepjes voldoende input en onderlinge discussies opleveren. Juist daarmee halen we de 
drijfveren van de mensen uit die  organisatie en van die organisatie zelf naar boven. Door daarna die  
drijfveren onder woorden te brengen (een creatief proces binnen ons bureau) zorgen we ervoor, dat 
we de kern raken. Zodat men bij de presentatie ervan zegt: ‘ja, dát zijn we, daar staan we voor!’ 
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4. Hoe implementeer je een Why? 
           Alles aanpakken noodzaak 
 
 
 

 Neem er je tijd voor 
Als je eenmaal je Why gevonden hebt en goed onder woorden hebt gebracht, ben je er nog niet. Dan 
sta je aan het begin van een grote verandering. In je communicatie, maar misschien ook wel van je 
processen, je aanbod in de markt. Denk vooral niet: ‘Zo, we hebben de Why gevonden, we zijn klaar. 
We gaan weer over tot de orde van de dag’. Want je Why IS de orde van de dag! 
 

 De goede aanpak 
Door de drijfveren en het enthousiasme die binnen een onderneming leven manifest te maken, 
bewerkstelligen veel bedrijven een verandering in hun communicatie. Eerst intern uiteraard; vaak is 
de eerste confrontatie daarmee een feest van herkenning. De CEO van een klant bekende aan ons: 
‘Toen ik over onze Why las en hoe we daarmee konden communiceren, kreeg ik gewoon kippenvel.” 
 
Als dat proces heeft plaatsgevonden, volgt de stap naar extern. Websites, sales presentaties, LinkedIn, 
Facebook, blogs, whitepapers, video’s, persberichten, interviews, klantverhalen. Kortom alles 
waarmee je uitdraagt wie en wat je bent, moet worden aangepast. Met de rode draad van een goed 
geformuleerde Why, hebben de communicatie-afdeling en de salesteams een geweldige kapstok, om 
al hun verhalen aan op te hangen. Dat is best een langdurig proces, want mensen vervallen snel weer in 
hun oude gewoonten. En om nu alles te gaan ombouwen? Ja, dat is nodig, want iedereen gelooft in het 
verhaal, omdat zij immers zelf deel uitmaken van deze geloofwaardige en inspirerende Why. In onze 
praktijk helpt het dan om samen met de afdelingen een uitgebreide content planning te maken en zo 
stap voor stap alle onderdelen aan te passen of te vernieuwen. 
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 Kernwaarden 
De goed geformuleerde Why is dus slechts het beginpunt. Maar een zo’n zinnetje, ook al krijg je 
daar kippenvel van herkenning van, is vaak te weinig. Daarom is het zinvol om er met enkele 
kernwaarden verder richting aan te geven. Aan elke kernwaarde kun je een deel van je verhaal 
ophangen. Ze zorgen ook voor handvatten om je How’s te formuleren en te structureren. Hiermee 
definieer je de kracht van je organisatie. Denk daarbij aan: je dienstverlening, je medewerkers, je 
cultuur, de manier waarop je je klanten betrekt bij je organisatie, etc. 
Aan die kernwaarden kun je dus je kernboodschappen ontlenen. Je feiten en cijfers (je What’s) 
ondersteunen dan die verhaallijnen. 
 

 Het is zelfs méér 
Vanuit onze competentie benadrukken wij de kracht van overtuigende interne en externe 
communicatie. Maar de Why doet  veel  meer.  Het  zorgt  ook  voor  een  kader,  of  raamwerk  
voor  beleid  en  principes  in  de  bedrijfsvoering. Personeelsbeleid, processen, communicatie, 
kantoorinrichting, kleurgebruik. Als alles aansluit op je Why creëer je de beste condities waarbij de 
medewerkers en je klanten jouw organisatie accepteren en zelfs omarmen. Als iets voldoet aan je Why 
of beter: als deze hem versterkt, dan neem je een goede beslissing. Doet iets dat niet, of werkt het 
Je Why zelfs tegen (een ‘dis-connect’), dan beslis je over het begin van de ondermijning van je eigen 
bestaansrecht. In het eerste boek van Sinek benoemt hij Walmart, dat zijn bestaansrecht kwijtraakte na 
de dood van oprichter Sam Walmart. 
En wellicht kom je in je processen, beleid en communicatie zelfs onderdelen tegen die nu al je Why 
tegenwerken. Hou ze tegen het licht en breng ze in lijn met je drijfveren; ze worden er veel sterker van! 
 

In onderstaand schema wordt de structuur weergegeven, die deze Why biedt. 
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Intrinsieke motivatie geeft kracht 
Wat we verder zien als we aan de hand van de contentplanning onderdelen oppakken, dat iedereen 
die doordrongen is van de Why van hun organisatie een soort van eigen intrinsieke motivatie heeft. 
Als je namelijk weet waarom je iets doet en daar ook volledig achter staat, dan wordt je How en What 
ook veel sterker. Ze krijgen samenhang en ze bewijzen, soms alleen maar door andere woordkeuze dan 
voorheen, het bestaansrecht van de organisatie. 
En misschien raken we daarmee wel de kern van de discussie die vaak over Marketing, over Reclame 
en over PR wordt gevoerd. Met wie doe je als consument of als beslisser in een bedrijf liever zaken, 
met de ‘vertegenwoordiger’ die een ingestudeerde rol speelt, of met iemand die werkelijk staat voor 
wat hij vertelt en levert? Dat is wat ons betreft de kracht van de Golden Circle. De goed 
geformuleerde Why komt voort uit wat er in de hele organisatie leeft en moet dus niet worden 
verzonnen vanuit een positioneringsstrategie en daarna top-down worden doorgevoerd. Het werkt 
pas echt als de mensen in de organisatie het zelf herkennen en willen gaan toepassen. 

 

Eisen aan een goede Why 

Wat werkt het beste in de praktijk? We zetten een aantal zaken op een rij, waaraan volgens 
ons een goede Why formulering moet voldoen: 

Eenvoudig en helder - Hoe eenvoudiger je Why is verwoord, hoe makkelijker het is om deze te delen 
met anderen. En hoe makkelijker dat gaat, hoe eerder het zal gaan leven voor jezelf, voor 
de mensen in je organisatie en je stakeholders. 
 
Geen What’s - What’s gaan over tastbare producten en of diensten en zijn slechts een bewijs van 
onze Why. De What’s zijn niet je Why. Je Why is de reden waarom klanten zaken met je willen 
doen en zich verbonden met je voelen. 
 
Geen How’s - als je Why een geweldige USP inhoudt, ben je er misschien nog net niet. Maar die 
How moet je niet loslaten! Die komt later nog goed van pas. Probeer een niveau hoger te komen, 
bijvoorbeeld door je af te vragen: wat gaat die How realiseren? 
 
In bevestigende taal - Het is inspirerender om ergens naar toe te gaan, dan om ergens vanaf te 
bewegen. De best geformuleerde Why’s zijn zinnen die positief en inclusief geformuleerd zijn; die 
inspireren en vooruit helpen. Als je Why is geformuleerd om iets te voorkomen (bijvoorbeeld omdat 
je aan brandpreventie doet), probeer het dan eens in positieve zin om te draaien. 
 
Het voelt gewoon goed - Dat moment, waarop je je realiseert: ‘dàt zijn wij, dààr staan we voor’. Dat 
moment vertelt je, dat je de goede woorden hebt gekozen. 
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5. Why in de praktijk 
       Case: Troostwijk Veilingen 
 
 
 
 
 
 

 Alles heeft waarde bij Troostwijk Veilingen 
Troostwijk Veilingen haalde de media vaak vanuit interessante faillissementen, maar daardoor kón het 
beeld ontstaan van ‘profiteur over iemand anders rug’, met soms negatieve berichtgeving en 
imagoschade tot gevolg (‘aasgieren’). Tijd om uit te  zoeken  waarom  ze  bij  Troostwijk  doen  wat  ze  
doen.  We  spraken  met 23  personen,  met  accountmanagers, veilingmeesters,  supportmedewerkers, 
de financiële afdeling en het management. 

Wat doen ze bij Troostwijk Veilingen? Ze veilen voor diverse sectoren goederen en machines. Van 
tractoren tot CNC snijmachines. Hele productielijnen wisselen van eigenaar en krijgen elders in de 
wereld een productief tweede leven. 

Hoe doen ze dat? Snel, veilig, zorgvuldig en transparant. De koper kan erop vertrouwen dat de 
informatie over het te kopen object betrouwbaar is, de verkoper heeft een wereldwijde afzetmarkt 
én de zekerheid dat de hoogste bieder ook daadwerkelijk betaalt. Fijn voor de verkoper, fijn voor de 
koper. Dat geeft je extra financiële armslag omdat je je (overtollige) assets omzet in cash. Dat klinkt 
mooi, en dat is het ook. 

Maar waarom zou je voor Troostwijk Veilingen kiezen? Er zijn toch meer partijen die graag gebruikte 
goederen aan een nieuwe eigenaar helpen? 
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Met alleen het vaststellen van de Why ben je er nog niet. Goed onder woorden brengen, 
samenvatten, helpt enorm bij dat proces. [NB: die verwoording hoeft niet te leiden tot een nieuwe 
slogan of tagline, maar wel naar het gezamenlijk kunnen delen van die rode draad, die Why.] Bij 
Troostwijk hebben we die verwoord met: 

 
"Alles heeft waarde en waarde draait om mensen" 

 
De volgende stap is medewerkers bewust te maken van deze latente drive. Hierdoor kan iedereen 
ernaar handelen. Op een heel natuurlijke manier, want die passie is tenslotte afkomstig van de 
mensen zélf. En die passie wordt vervolgens herkend, door kopers én verkopers. Want die passie is 
authentiek. En dat praat een stuk makkelijker. 

 

 

INHOUD 
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6. That's Why! 
 

Ga je de uitdaging aan? 
 
 
 

We vertellen graag meer over onze ervaringen met het toepassen van de Why in de communicatie van 
onze klanten. Want er is zoveel moois te vertellen. Dat doen we in de praktijk door goed door te 
vragen, nieuwsgierig als we zijn. Maar ook door te analyseren en te structureren, waarbij we in allerlei 
disciplines professionals inschakelen. Want we weten hoe je iets moet optekenen en doorvertellen. 
En maken slim gebruik van onze kennis van de online en offline media. Met prachtige resultaten. 
 

Wat is jouw verhaal? 
 

 
 
Evident P.R. bv 
Coen Staal 
De Brand 10 - 1, 3823 LH 
Amersfoort 033-4558778 
 
Er is zoveel moois te vertellen 

 

 

 

 

 

 

 

Goede verhalen  
boeien….. 
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