
10 jaar lang was nmg de digitale partner van 

Bouwmaterialen Wijckmans. We waren dus absoluut 

geen onbekenden voor elkaar en naarmate de 

ambitie van nmg groeide, groeide ook het bewustzijn 

binnen Wijckmans dat er nood was aan een verdere 

professionalisering van de marketingboodschap. 

Wijckmans heeft altijd een sterk cliënteel gehad. Dit 

komt voornamelijk dankzij haar naam die staat voor 

degelijkheid en service. Een sterk Limburg-gevoel, zeg 

maar. Daardoor is de marketing in de laatste jaren 

wat onderbelicht gebleven, hoewel het bedrijf altijd 

heel actief inzette op regionale naambekendheid en 

hiervoor een brede advertentiestrategie hanteerde. 

Met de opkomst van het 100-jarig bestaan, was de tijd 

rijp om de inhoudelijke boodschap te vernieuwen en 

deze op punt te stellen met de toekomstige ambities 

van het merk. 

DE UITDAGING

CASE WIJCKMANS 

Wijckmans is al 100 jaar een bekende naam 

in de sector van de bouwmaterialen. Het 

is een top-5 speler in de Belgische markt, 

maar eveneens een familiebedrijf waar de 4e 

generatie verder bouwt aan de toekomst van 

de organisatie. Wijckmans groeit stevig, maar 

wil daarbij haar familiale karakter niet uit het 

oog verliezen. Doorheen de jaren breidde het 

dienstenaanbod uit naar een volledig aanbod 

in vloeren en tegels en het produceren van 

allerlei betonproducten, vb. betonputten of 

ander maatwerk, in hun eigen betoncentrale.

OVER WIJCKMANS



Het inleiden van de nieuwe strategie gebeurde niet 

op goed geluk. Zo werd in de eerste plaats gestart 

met het uitwerken van een volledige go-to-market 

strategie. Daarbij werden niet alleen de sterktes en 

zwaktes van de organisatie geanalyseerd, maar ook 

de externe kansen en bedreigingen waarmee het 

bedrijf te rekenen zou krijgen. Zo werd het DNA van 

de organisatie ontwikkeld en deze legt de basis voor 

de interne bedrijfscultuur en de marketingboodschap. 

Het eindresultaat is een strategisch actieplan dat de 

volgende jaren uitgerold wordt om de marktpositie van 

Wijckmans te versterken. In een markt die onder zware 

prijsdruk staat, kiest Wijckmans resoluut voor een 

differentiatiestrategie.

Daarnaast waakt nmg over het beheer van de 

mediabudgetten en wordt constant koers bijgesteld 

om deze te optimaliseren. Een algemene verschuiving 

van een eerder printgeoriënteerde aanpak naar 

een omnichannel aanpak waarbij het digitale een 

belangrijke rol speelt, is onvermijdelijk in deze 

optimalisatie. 

DE OPLOSSING

Strategie

In essentie

 – Go-to-market strategie

 – Herpositionering van het bedrijf

 – Rebranding

 – Website en online marketing

 – Advertising en campagnes



Wie aan Wijckmans denkt, denkt ongetwijfeld aan de 

kleur blauw. Gedurende tientallen jaren was deze kleur 

dan ook de basis in de aanwezigheid van het merk. 

Een grote uitdaging (en belangrijk aandachtspunt) was 

echter om de kleurvastheid terug te brengen in het 

merk. Intussen waren er verschillende kleuren blauw 

in omloop, afhankelijk van het toepassingsgebied. Een 

duidelijke merkstijl zorgt ervoor dat het merk een zeer 

eenduidig verhaal vertelt, met maar één boodschap 

in één kleur. De blauwe kleur werd behouden omwille 

van de historiek en de binding aan de organisatie. 

Weliswaar werd voor een frissere, meer afgemeten 

blauwtint gekozen die een betere reflectie is van de 

kernwaarden van het bedrijf.

Vanuit de merkstrategie werd een nieuw logo 

ontwikkeld, met bijhorende corporate identity en een 

allesomvattend brandbook dat ervoor moet zorgen 

dat de verschillende partijen die het merk in handen 

nemen de uniciteit van het merk respecteren aan de 

hand van duidelijke afspraken. 

De uitrol van het merk gebeurde op alle vlakken waarbij 

creatieve slagzinnen de communicatie opfleuren en een 

bijdrage leveren aan het spontane familiegevoel waar 

Wijckmans voor staat. De toonzaal werd niet alleen 

aan de buitenkant voorzien van nieuwe signalisatie, 

ook in de showroom en de werkruimtes werd de 

merkidentiteit doorgetrokken. Verschillende muren 

worden vandaag gesierd door creatieve slagzinnen. 

Ook de vrachtwagens, werfcommunicatie, en zelfs 

de draagtassen die bezoekers ontvangen, werden 

minutieus uitgekiend. 

Rebranding

 – Logo

 – Huisstijl & identiteit

 – Brandbook

“Het was een hele uitdaging om voor 

een familiebedrijf dat inmiddels al 

 100 kaarsjes mocht uitblazen een 

nieuwe huisstijl  te ontwikkelen.  In 

nauwe samenwerking  met de klant 

kwamen we tot  een resultaat waar 

 we allemaal erg tevreden over zijn!” 

William - Designer nmg



Familiale meerwaarde

 – Baseline

 – Copywriting

 – Fotoshoot

 – Magazine

 – Inbound marketing tools

 – Content marketing

Wijckmans beschikt over een sterke inhoudelijke 

boodschap. Deze werd kracht bijgezet op allerlei 

manieren. Naast de slagzinnen in de showroom 

bedachten we een nieuwe baseline voor het merk. 

Want bij Wijckmans, daar kom je thuis. 

Een merk als Wijckmans heeft veel te vertellen. 

Daarom werd ingezet op een stevige content 

marketingstrategie waarbij alle schriftelijke 

communicatie op elkaar afgestemd werd. Deze gaat 

hand in hand met een belevingsvolle fotoshoot 

waarbij nmg de creatieve richting bepaalde, en we 

samen met onze huisfotograaf het project van A tot Z 

coördineerden.



Niet alleen online werd stevig ingezet op content. 

Jaarlijks brengt Wijckmans een eigen magazine 

uit boordevol inspiratie, waardevolle info en 

nieuwe trends. Deze alternatieve aanpak van een 

bedrijfsbrochure zorgt veel beter voor een menselijke 

connectie met het bedrijf en de mensen die elke dag 

het beste geven om van Wijckmans een topspeler te 

maken in zijn industrie. 

Ook de commerciële tools die Wijckmans gebruikt in 

zowel haar contacten met B2C- als B2B-klanten werden 

volledig uitgewerkt, van naamkaartjes tot creatieve 

salesmapjes.

“Het project Wijckmans 

samenvatten in drie woorden? 

Uitdagend, volumineus, en 

tevredenstellend! “

Valerie - Content marketeer nmg





Een 100-jarig bestaan, kan niet onopgemerkt 

voorbijgaan. Om deze grootse gebeurtenis te vieren, 

werd dan ook een volledige marketingcampagne 

uitgewerkt. Onze uitdaging lag in het feit dat wij de 

complete rebranding en de campagne moesten 

klaarkrijgen op 2,5 maanden tijd: a challenge, but hey, 

we love a challenge!

Zo werd onder andere een Wijckkrant (Wijckmans 

krant) gecreëerd die over de ganse regio werd 

rondgestuurd in een huis-aan-huisbedeling. Daarnaast 

werd een uitgebreide mediacampagne uitgerold om 

alle mogelijke relaties te bereiken. Zowel printmedia 

als sociale media vormden de kern van deze 

advertentiecampagne. 

Wijckmans vierde het 100-jarig bestaan in twee 

sleutelmomenten. Voor de zakelijke contacten werd 

een groots feest georganiseerd terwijl particuliere 

contacten welkom waren op een opendeurweekend in 

feestelijk kader. 

Er werden ook nog twee acties uitgewerkt waarbij de 

particuliere klant een barbecuefeest kon winnen en de 

zakelijke klant kans maakte op gratis werfhekken.

100 jaar Wijckmans

 – Campagne

 – Wedstrijd

 – Wijckmans krant



In het hart van de digitale strategie vind je een 

uitgebreide website met verschillende pagina’s op 

maat waarin de troeven van Wijckmans maximaal 

worden uitgespeeld. De website pakt sterk uit met 

beeldmateriaal om bezoekers zo snel mogelijk naar een 

eerste afspraak in de showroom te leiden. Regelmatig 

wordt er nieuws gedeeld uit de organisatie, en 

bezoekers kunnen even wegdromen in een beeldbank 

waarin je inspiratiebeelden kan vinden over de 

materialen die Wijckmans verdeelt. De inhoud wordt 

beheerd via een gebruiksvriendelijk CMS.

De vindbaarheid in zoekmachines werd verder 

uitgebouwd, ook al was dit binnen de vorige website 

al een punt waarop stevig werd ingezet. Bijna 50% van 

alle bezoekers wordt vandaag gewonnen via organische 

zoekresultaten. Het bezoekersaantal steeg van jaar 

tot jaar met ongeveer 20% terwijl de gemiddelde 

sessieduur met 25% groeide dankzij de nieuwe website. 

Organische vindbaarheid is cruciaal, want iemand die 

een woning gaat bouwen, doet redelijk wat opzoekwerk 

vooraleer een beslissing te nemen. Vandaag trekt de 

website van Wijckmans bezoekers aan uit meer dan 

1500 verschillende zoekwoorden. De website haalt 

een top-10 ranking  voor belangrijke zoektermen zoals 

“betonproducten”, “betonnen putten” en ook bij meer 

gedetailleerde (long-tail) zoekopdrachten doet de 

website het bijzonder goed.   

Vanaf de lancering wordt constant ingezet op usability 

en conversie-optimalisatie. Vanuit verschillende 

gespecialiseerde tools wordt data omgevormd naar 

concrete inzichten. Op die manier worden de zwakste 

schakels binnen de website steeds blootgelegd en 

weggewerkt. Naast de gebruiksvriendelijkheid van 

de site wordt via deze analyses de instroom van 

waardevolle gebruikers in kaart gebracht. Op die 

manier wordt dan later de advertentiestrategie 

bijgestuurd in functie van de best converterende 

campagnes.

Online marketing

 – Website

 – Evaluatie & rapportage

 – Zoekmachine optimalisatie

 – Google Ads

 – Sociale media



Aanvullend op de organische vindbaarheid van de 

website wordt eveneens ingezet op Google Ads. De 

campagne wordt constant gemonitord en gestuurd 

in functie van de algemene vindbaarheid. Het heeft 

immers geen zin om een Google Ads-campagne op te 

zetten voor een zoekwoord waar de website organisch 

reeds in de top-5 verschijnt.

Op sociale media gaat onze focus uit naar Facebook 

en Pinterest. Vanuit een gedetailleerde analyse werd 

de voorkeur bepaald en een campagnestrategie 

uitgewerkt. Nmg zorgt niet enkel voor het opzetten en 

beheren van advertentiecampagnes, ook het schrijven 

van de content en het uitbouwen van de actieve 

community behoren tot ons takenpakket. Op een jaar 

tijd verviervoudigde de trafiek uit sociale media naar 

de website terwijl de kwaliteit van deze bezoekers 

zelfs hoger ligt dan de kwaliteit uit direct verkeer 

(gemiddelde bezoekduur).



Het centraliseren van de marketing efforts geeft een 

voelbare boost aan het merk Wijckmans. En ook onze 

rol blijft behouden. We treden niet enkel op als 

adviseur en raadgever, nee, we nemen de volledige 

productie in handen. We beschouwen onszelf als een 

verlengstuk van Wijckmans dat meedenkt, maar ook 

zaken in vraag durft stellen, knopen doorhakt en mee 

waakt over een optimaal marketingresultaat.

Doorheen de tijd bedenken we campagnes en acties, 

en onderhandelen we met media om een optimale 

inkoop van advertenties te garanderen. We evalueren 

de resultaten en voeren regelmatig strategisch overleg 

met het team van Wijckmans om zo koers bij te stellen.

Onze rol in de toekomst?

 – Campagnes en acties

 – Mediaplanning

 – Strategisch advies

 – Bewaken van de strategie

 – Totale uitvoering




