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M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo         
en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede 

strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage 
aan het rendement en de groei van je onderneming. 

Wat is marketing dan wel?
De beste omschrijving komt uit het Engels.

A marketing strategy is a process that can 
allow an organization to concentrate its 
resources on the optimal opportunities with 
the goals of increasing sales and achieving 
a sustainable, competitive advantage. 

Vrij vertaald: 
Een marketingstrategie is een proces dat 
een organisatie in staat stelt zijn middelen te 
concentreren op de optimale mogelijkheden, 
met het doel een verhoging van de verkoop en 
een structurele voorsprong op de concurrent.

IN DE PRAKTIJK
Mooie woorden, maar hoe vertaal je die naar de praktijk? 
In dit e-book  leer je wat er komt kijken bij het bedenken 
en realiseren van een succesvolle marketingstrategie, aan 
de hand van zes stappen: 

Stap 1  Bepaal marketingdoelstellingen 
Stap 2  Analyseer de huidige situatie
Stap 3  Kies de juiste marketingmiddelen
Stap 4  Stel KPI’s vast, waar gaan we op meten?
Stap 5  Formuleer een marketingjaarplan
Stap 6  Uitvoering en optimalisatie



stap 1
BEPAAL 

MARKETINGDOELSTELLINGEN

Als je niet weet waar je heen wilt, is het lastig de weg te 
bepalen. 

Stap 1 naar een succesvolle marketingstrategie 
is het defi niëren van concrete doelstellingen. 

Dus niet: 
‘meer bezoekers op de website’ of 
‘meer aanvragen via internet’ 

Maar wel: 
‘structureel 10.000 bezoekers op de website’ of 
‘elke maand 100 aanvragen via online kanalen’ 

Duidelijke doelstellingen maken het makkelijker om de 
haalbaarheid te toetsen en daarmee het succes van je 
marketingstrategie te kunnen vaststellen.



stap 2
ANALYSEER DE 

HUIDIGE SITUATIE

Elke organisatie doet aan marketing. Soms gebeurt dat 
onder de noemer sales, waardoor je het niet als zodanig 
herkent. Voordat je een nieuwe marketingstrategie gaat 
bedenken, is het belangrijk om te analyseren wat op dit 
moment al aan marketing wordt gedaan. 

Hierdoor krijg je inzicht in de resultaten en de 
verbeterpunten. 
In veel gevallen zal blijken dat het optimaliseren van 
bestaande activiteiten zowel qua kosten als qua tijd 
een goed rendement oplevert.

VOORBEELD
Als je de resultaten van een digitale nieuwsbrief bekijkt 
en je weet dat het doel is om meer offerte-aanvragen te 
realiseren, kijk dan naar zaken als ‘onderwerpregel’ (is 
deze aantrekkelijk genoeg?), positie van de commerciële 
boodschap, openingspercentages en kliks op de linkjes 
in de nieuwsbrief. Ga na of deze punten verbeterd kunnen 
worden. Zo kun je per marketingactiviteit op microniveau 
verbeteringen ontdekken en vele kleine verbeteringen 
leiden tot een grote verbetering in totaal. 

Tip: kijk ook naar wat je concurrenten doen. Wat 
doen zij goed en minder goed? Leer ervan, doe 
ideeën op en maak niet dezelfde fouten.



stap 3
KIES DE JUISTE 

MARKETINGMIDDELEN

De makkelijkste weg is meestal niet de beste. Kies je 
maar één marketingmiddel, dan schiet je je doel voorbij. 
Beter is het om meerdere ‘pijlen’ op je boog te 
hebben die structureel kunnen bijdragen aan het 
resultaat. 

Stel een lijst samen van mogelijke middelen, de kosten, 
het potentiële volume en de snelheid waarop je de 
middelen kunt inzetten. Zo voorkom je dat je middelen 
kiest die maar een kortstondig resultaat geven, waarna je 
weer opnieuw kunt beginnen. 

Ideaal is een mix van marketingmiddelen die qua kosten 
per lead of per sale onder het gewenste niveau liggen 
en een volume kunnen genereren dat de capaciteit van 
de organisatie overstijgt. In dat geval kan de marketeer 
gefundeerde adviezen geven om de organisatie te laten 
groeien of binnen de huidige capaciteit optimaal te laten 
renderen. 

Dan geldt dus: 
marketing is voorgefi nancierde omzet.



stap 4
 STEL KPI’S VAST, 

WAAR GAAN WE OP METEN?

‘Key Performance Indicators’, oftewel kengetallen, 
zijn getallen waarmee je snel inzicht hebt in de resultaten 
van je marketingactiviteiten. Door de resultaten van elke 
afzonderlijke marketingactiviteit goed te meten, kun je de 
winstmarge per activiteit vaststellen. 

Hoe eerder je de marge in beeld hebt en hoe stabieler de 
resultaten zijn, des te makkelijker kun je de resultaten op 
dag- of weekbasis voorspellen. Bijvoorbeeld aan de hand 
van het aantal leads dat per dag binnenkomt. 

Stabiele KPI’s krijg je niet binnen een of twee maanden, 
maar het loont zeker de moeite om het traject van meten 
en rapporteren op te zetten en structureel uit te voeren.



stap 5
 STEL EEN MARKETING-

JAARPLAN OP

Om je marketingstrategie op de lange termijn te bewaken, 
is een duidelijk marketingjaarplan belangrijk. Daarin leg 
je de belangrijkste gebeurtenissen, evenementen en 
acties in het jaar vast, zodat je overzicht houdt en tijdig 
kunt inspelen op komende activiteiten. 

Goed voorbereide acties leveren altijd een beter 
rendement op dan ad hoc-acties. Bovendien zorg je 
op die manier voor een betere verdeling van de werkdruk. 

Uiteraard is er binnen een jaarplan ruimte om extra acties 
toe te voegen als kansen zich aandienen, of acties aan te 
passen als de omstandigheden daarom vragen.

Tip: werk vooruit en hou overzicht.



stap 6
UITVOERING EN OPTIMALISATIE

In de praktijk zal blijken of van tevoren goed doordachte 
marketingactiviteiten boven, conform of onder verwachting 
presteren. Dat kan allerlei oorzaken hebben, zoals grote 
gebeurtenissen in het nieuws of acties van concurrenten. 
Probeer deze gebeurtenissen zo veel mogelijk mee te 
nemen in de beoordeling van het succes van een actie.

Bekijk bij marketingactiviteiten die onder verwachting 
presteren, of er ruimte is voor verbetering waardoor je 
toch een positief resultaat kunt behalen. Dat zal zeker bij 
nieuwe acties vaak het geval zijn. Kom je na een analyse 
tot de conclusie dat de stap naar een positief resultaat te 
groot is, durf dan ook te accepteren dat deze actie geen 
succes is. Te vaak wordt krampachtig vastgehouden aan 
acties die nooit zullen werken. Dit kost veel energie, die 
je beter kunt besteden aan nieuwe acties. Soms moet je 
hiervoor even je ego opzij zetten.

Meten is weten: het blijft een cliché, maar doe er je 
voordeel mee. Elke actie geeft je veel informatie. Leer 
hiervan en gebruik deze kennis om marketingactiviteiten te 
optimaliseren en nieuwe acties te bedenken. Door structu-
reel kritisch te blijven kijken naar je resultaten, kun je het 
rendement op elke lead of sale verhogen. En dat levert 
op de lange termijn veel extra omzet op.

Tip:  blijf altijd nieuwe activiteiten ontwikkelen. 
Dan kun je snel schakelen op het moment dat 
resultaten plotseling tegenvallen.



tot slot
MARKETING VERDIENT 

AANDACHT

Marketing is niet hetzelfde als sales. Waar sales zich richt 
op de korte termijn, kijkt marketing ook naar de lange 
termijn. Marketing is ook niet iets wat je er even bij doet, 
maar verdient een volledige plaats binnen elke organisatie. 
Dit betekent niet dat er een fulltime marketeer in dienst 
moet zijn, maar wel dat marketing de aandacht krijgt die
het verdient. Een goed marketingbeleid zal structureel 
bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen, waardoor de 
ondernemer kan blijven ondernemen. 
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