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Opdracht 4 Marketingstrategie Spyre voor bedrijven 

 
Studierichting 
Marketing of commerciële economie. 
 
Doel 
Dit project heeft tot doel om inzicht te krijgen en het vormen van een marketingstrategie voor 
het vermarkten van de app Spyre voor de doelgroep: bedrijven die willen zorgen voor hun 
mensen in het kader van goed werkgeverschap. 
 
Globale opzet:  
De opzet van het project bestaat uit een aantal onderdelen: analyse, vormgeven en invulling 
geven aan de marketingstrategie. Daarbij denkend aan:  
• Omgeving-, bedrijfstak- en interne analyse d.m.v. desk- & field research 
• Brand identity en awareness 
• Marketingstrategie incl. Social mediastrategie - gebruik van new media met een 

strategie voor een nieuw product (app) lancering 
• Verbeteren van de online (awareness) vindbaarheid en zichtbaarheid en waar mogelijk 

technisch meetbaar. 
 
Context 
Human Being Vision (hierna HBV) is een expert bedrijf in organisatie innovatie op basis van de 
menselijke maat. Wij helpen onze klanten bij het inrichten en optimaliseren van de interactie 
tussen de organisatie en haar mensen om continu te kunnen blijven innoveren. 
 
Wij geloven in een integrale verbeteraanpak waarbij een mensgerichte benadering centraal 
staat en waarbij we technologie gebruiken als katalysator om een duurzame innovatie te 
creëren en een organisatie blijvend wendbaar (agile) te maken. Wij creëren gemotiveerde, 
gelukkige en geïnspireerde mensen in een wendbare en veerkrachtige organisatie.  
 
Wij vergroten de organisatie adaptiviteit (AQ), een vermogen dat juist nu essentieel is. Waarbij 
innovatie en leren essentiële onderdelen zijn en een vast onderdeel van het DNA is. Dit 
resulteert in een duurzame inbedding van de visie en aanpak, zodat men zelf kan zorgen dat 
dit ook in de toekomst blijft doorgaan. De organisatie kan zichzelf en haar werkomgeving 
aanpassen en bijsturen wanneer nodig. 
 
In onze mensgerichte benadering hebben we een mens (Human Being) gevat in 5 elementen, 
zogenaamde 5 Quotiënten (5Q’s). We combineren verschillende quotiënten, te Adaptief (AQ), 
Emotioneel (EQ), Intelligentie (IQ), Fysiek (FQ) en Spiritueel (SQ).  
 
Voor het uitvragen van de 5Q’s hebben wij een app, genaamd Spyre, laten ontwikkelen. Spyre 
maakt een inner-selfie. In Spyre kan je in 7 dagen met het beantwoorden van 7 vragen een 
persoonlijke analyse doen die je een indicatie geeft over de jouw natuurlijke balans en over 
de verschillende Q’s. Op basis van deze indicatie kan je op verkenning gaan om meer over een 
specifieke Q te ontdekken en je kan een ontwikkelplan opstellen om jezelf te verbeteren op 
een Q richting de beste versie van jezelf. 
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Binnen deze app wordt gebruik gemaakt van Game-technologie om aanvullende informatie 
te geven over de ‘speler’. Daarbij wordt gebruik gemaakt van (meer) continu meten, 
verschillende tijdsintervallen en micro-learning om de ‘speler beter te leren kennen. 
Bijvoorbeeld wordt geregistreerd hoe snel en besluitvaardig maak jij de keuze maakt en hoe 
vaak wissel jij van antwoord. Spyre is bedoeld als:  

• Gespreksmiddel 
• Spiegel voor jezelf 
• Ter Inspiratie om in beweging te komen  

 
Onze aannames, hypotheses en zelf ontwikkelde vragensets en tools op het organisatieadvies 
vanuit de menselijke maat moeten verder getoetst, gevalideerd en aangescherpt worden. 
Hiervoor zoeken wij een team van studenten om te helpen met de wetenschappelijke 
onderbouwing.  
 
Interactie binnen HBV 
Begeleiding vind plaats door Roy Schoemaker, hij is ook het eerste aanspreekpunt als  
opdrachtgever. Aanvullende inhoudelijke begeleiding vind plaats vanuit het leiderschapsteam 
van HBV, bestaande uit 6 personen. In eerste instantie is het uitgangspunt dat de opdracht 
vanuit huis wordt uitgevoerd gezien de huidige situatie, incidenteel en wanneer benodigd zal 
er een alternatief worden gezocht.   
 
Sociale interactie:  

• Uitwisselen van informatie met HBV collega’s.  
• Voeren van overleg met en geven van informatie/advies aan leiderschapsteam.  
• Verstrekken van informatie aan organisatie, samenwerkingspartners en relevante 

stakeholders.  
• Bespreken van werkzaamheden, voortgang en eventuele knelpunten met leden 

van het leiderschapsteam. 
 
Gedurende deze periode lopen in totaal een 4-tal onderzoeken, ten behoeve van de 
doorontwikkeling en positionering van de app Spyre, waartussen waar nodig en gewenst 
uitwisseling plaatsvinden.  

1. Verder inzicht krijgen in welke mate de balans tussen de 5Q’s voor individuen 
correleert met hun (werk)geluk (Studierichting: Psychologie) 

2. Verder inzicht te krijgen in welke mate de 5Qs en de balans daartussen van invloed 
zijn op de natuurlijk energiebalans QEI (Quote Energy Index) van mensen. 
(Studierichting: Psychologie) 

3. Verder inzicht krijgen en vormen van een marketingstrategie voor het vermarkten 
van de app Spyre voor de doelgroep: individuen die aan zichzelf willen werken. 
(Studierichting: Marketing) 

4. Verder inzicht krijgen en vormen van een marketingstrategie voor het vermarkten 
van de app Spyre voor de doelgroep: bedrijven die willen zorgen voor hun mensen in 
het kader van goed werkgeverschap. (Studierichting: Marketing) 

 
Bij het goed functioneren zijn er verschillende opties (om na het afstuderen) binnen HBV en/ 
of één van de (samenwerkings)partners een rol te vervullen.   
 

http://www.humanbeingvision.com/


Stage opdracht met impact 
 

Human Being Vision   +31 6 4546 2857 
www.humanbeingvision.com                                                             roys@humanbeingvision.com   

InSPYREd people built successful lives 

Specifieke handelingsvereisten 
Goed kunnen omgaan met dynamiek en soms hectiek van een jonge organisatie. 
Standvastig en overtuigend zijn in een nog verder vorm te geven rol in jonge organisatie.   
 
Professionele Competenties: 
• Vasthoudendheid 
• Zelfvertrouwen 
• Analytisch (Probleemanalyse) 
• Plannen en organiseren 
• Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) 
 
Kerntaken 
Plannen van en stellen van prioriteiten m.b.t. de uitvoering van samen te formuleren 
onderzoek zodanig dat de resultaten bruikbaar, leesbaar, toepasbaar zijn voor HBV 
organisatie, haar partners en haar klanten. Zorgen dat het onderzoek en de activiteiten 
efficiënt, effectief en binnen gestelde deadlines plaatsvinden. 
 
Uitvoeren van onderzoek  
Uitvoering geven aan informerende en onderzoekende werkzaamheden naar klanten, 
potentiële klanten en management zodanig dat een correcte afhandeling van vragen/ 
aangelegenheden plaatsvindt; hiertoe o.a.:  
• Optreden als projectleider en onderzoeker.  
• Het in kaart brengen van de knelpunten en verbeterpunten op basis van het 

onderzoek.  
• Voorstellen doen voor verbeteringen.  
• Het schetsen van een aantal scenario’s hiervoor zodat leiderschapsteam van HBV een 

afgewogen keuze kan maken. 
 
Training en opleiding 
• Het plannen en organiseren, in samenspraak en samenwerking met leiderschapsteam, 

van trainingen en scholingsactiviteiten voor de organisatie en samenwerkingspartners.  
 
Informatievoorziening 
• Verzorgen van begrijpelijke (leken) communicatie over het onderzoek en de 

bevindingen. 
• Verzorgen van documentatie en informatie aangaande onderzoek en 

(tussen)resultaten. 
• Verstrekken van informatie aan belanghebbenden ook op events, bijeenkomsten, etc.  
• Doorgeven van relevante zaken en informatie aan leden van het leiderschapsteam.  
 
Verrichten van secretariële werkzaamheden zoals het verzorgen van 
(standaard)correspondentie, afhandelen telefoonverkeer, verzorgen van het agendabeheer 
aangaande het eigen onderzoek. 
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Deelnemen aan teamoverleg (op uitnodiging): 
• Uitwisselen van informatie, knelpunten over de voortgang 
• Nagaan hoe Spyre, de 5Q en het overkoepelende gedachtegoed verbeterd kunnen 

worden 
• Doen van voorstellen en adviezen tot het optimaliseren van het gedachtegoed en de 

inzet van Spyre 
 
Aanvullende informatie  
Meer informatie over Spyre: jouw inner selfie app.  
https://humanbeingvision.com/spyre-app/  
 
Interesse!?! 
Neem contact op met Roy Schoemaker via e-mail, Whatsapp of belletje.  
 
Meer informatie over Stage opdrachten met impact en daar vind je ook aanvullende details 
over de andere opdrachten: https://humanbeingvision.com/help-wanted/   
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