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de
essentiele
onderdelen voor
succesvolle
marketing!
Welke plek heeft marketing binnen jouw onderneming? Niet op welke verdieping
of in welk kantoor zit marketing… Veel bedrijven hebben niet eens een afdeling of
kantoor voor marketing, laat staan dat ze er iemand voor in dienst hebben! Je hebt
vast ooit eens gedacht: “Dat ene bedrijf, dat zie en hoor ik overal. En het is nog een
goede winkel ook, die hebben gewoon een hele goede marketingmachine draaien.”
Denk jij dat marketing een trucje is? Een torenhoog budget om maar zoveel mogelijk en
zo hard mogelijk te kunnen schreeuwen? Dan heb je het volledig mis! Want alles wat
jij binnen jouw onderneming doet, heeft te maken met marketing. ALLES. En als je dat
gaat inzien, begrijp je pas de echte plek en waarde van marketing.
Ik neem je vanaf hier mee langs negen essentiële punten, waar
marketing een rol speelt als het gaat om waarde creëren en deze
tot uiting brengen. Daarnaast maak ik af en toe een uitstapje met
voorbeelden en geef ik tips per punt, zodat het ook begrijpelijk en
tastbaar wordt. Maar hoe dan ook, marketing zit overal in jouw
onderneming genesteld. Na het lezen van deze whitepaper, word
je je er meer bewust van en begrijp je beter welke centrale functie
marketing heeft.

alles wat jij
binnen jouw
onderneming
doet, heeft
te maken met
marketing.

alles.

En als je alle stappen hebt doorlopen, heb je een stevige basis om
jouw VERHAAL te kunnen vertellen en kun jij met een gerust hart
beslissingen maken op het gebied van marketing. Als je deze basis hebt neergezet,
krijg je rust en regelmaat in je communicatie. En voelt het niet meer als verkopen, maar
het starten van een relatie. Want het draait immers niet om de transactie maar de
interactie…
Laten we beginnen!
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basis

het
bestaansrecht
Het lijkt een eenvoudige vraag; Waarom bestaat je onderneming? Maar
vaker dan een keer wordt die vraag warrig en omslachtig beantwoord.
Waarom lijkt het zo moeilijk om te vertellen wie je bent en wat je doet?
Want als jij het al niet goed kunt verwoorden, wat wil je dan dat de
klant doet? Enthousiast raken? Iets lezen? Of een product aanschaffen?
Door zes vragen te beantwoorden en deze in een logische zin te plaatsen, creëer je
een sterk statement wat alles zegt over jouw onderneming. Klinkt logisch toch?
Probeer deze zes onderstaande vragen voor je eigen onderneming te
beantwoorden:
WAT:		

Waar is je onderneming de ENIGE in?

HOE:		

Op welke manier komt dat tot uiting?

WIE:		

Voor wie bieden jullie dat aan?

WAAR:		

Op welke plaats of regio is dit gericht?

WAAROM:

Wat is de reden waarom jullie het aanbieden?

WANNEER:

Waarom bieden jullie het nu aan?

Veel vragen, maar wel essentiële vragen als je jouw toegevoegde waarde duidelijk
wil maken aan jouw publiek. Het zorgt ervoor dat je scherp onder woorden
brengt wie en wat jouw onderneming is. En het maakt toekomstige communicatie
gemakkelijker te staven aan deze basiszinnen.
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basis
het bestaansrecht

Oké en zal ik je laten zien hoe deze zin voor mijn eigen onderneming werkt!
gewoon SJOERD.
WAT:		

Het ENIGE marketingbedrijf

HOE:		

Die praktisch toepasbare marketing ondersteuning biedt

WIE:		

Aan zzp en mkb, ongeacht type branche of markt

WAAR:		

Voornamelijk in Uden, met een straal van 25 kilometer

WAAROM:

Die behoefte hebben aan tijdelijke of vaste marketing ondersteuning

WANNEER:

In een tijd waarin nog nooit zoveel starters op de markt kwamen

tips

• P
 robeer eerst elke vraag afzonderlijk te
beantwoorden, voordat je er een volledig
lopende zin van maakt.
• W
 ees eerlijk en zo scherp mogelijk
in je antwoord op de vragen, des te
duidelijker wordt de complete zin als je
alle antwoorden bij elkaar hebt.
• B
 etrek meerdere mensen (ook van buiten
de onderneming) bij het opstellen van
deze zin, het is goed om de vragen uit
verschillende invalshoeken te bekijken.
Enthousiast geworden en heb je
ondersteuning nodig bij het beantwoorden
van deze vragen en het opstellen van deze
zin? Neem contact met mij op en ik help je
verder! www.gewoonsjoerd.nl
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basis

jouw
propositie
Je propositie is de centrale bundel van producten en/of diensten die jouw
onderneming aanbiedt. En een logische invulling na het opstellen van
de zin uit het vorige punt! Welk probleem los jij op? In welke behoefte
voorzie jij jouw klanten? Heb
je dit op basis van onderzoek
achterhaalt of heb je een gat in de
markt gespot? Als je de propositie
niet duidelijk en kernachtig over
• P
 ak je zin uit het vorige punt en toets
kunt brengen, weet de klant ook
je kernactiviteit(en) hieraan, klopt het
niet goed waar hij aan toe is. Of
nog steeds met wat of wie je bent en
waarom hij bij jou terecht kan.

tips

wat je doet?

• B
 eschrijf eerst je kernactiviteiten, dus als
je een boekwinkel hebt dan is je eerste
activiteit ‘aanbieden van nieuwe boeken’.
• H
 eb je meerdere kernactiviteiten?
Weet je het zeker? Of zijn het nevenactiviteiten die in de loop van de tijd

ONDERZOEK WIJST DAN
OOK UIT DAT MENSEN
ZICH LIEVER ASSOCIEREN
MET ORGANISATIES MET

EEN MERK DAT
WAARDIG IS EN EEN

GOEDE REPUTATIE HEEFT,
DAN MET ORGANISATIES
DIE DAT NIET HEBBEN. –
TRAFFICTODAY
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zijn toegevoegd? Maak een duidelijk
onderscheid!
Het opstellen van je propositie kost even
tijd en energie maar het gaat je veel opleveren. Wat dan precies? Dat vertel ik je
graag! Mail of bel me.

basis

de
doelgroep
Wie is jouw doelgroep? Wederom een onderschatte vraag, als je
antwoord ‘iedereen’ is… Want jij hebt een specifieke doelgroep of
misschien zelfs wel meerdere doelgroepen. En hoe specifieker je deze
groepen kunt omschrijven met alle kenmerken, wordt communiceren
met deze doelgroep(en) een stuk eenvoudiger en prettiger! Dan kun je
de doelgroep(en) persoonlijker aanspreken en een band opbouwen.

tips

• A
 ls je gebruik maakt van een CRM-systeem of je
verzameld op een andere manier klantdata, is het slim
om deze data eens onder loep te nemen. Dit is een
schat aan waardevolle informatie!
• E
 en doelgroeponderzoek hoeft niet groots en uitgebreid te zijn, dat kan al op kleine schaal en dat kun je
eenvoudig zelf doen.
• B
 el eens een vaste klant op! Raar? Helemaal niet! Hij
is toch immers een fan van jouw onderneming en kan
gerust vertellen waarom hij/zij een fan is.
Geen enkel bedrijf heeft maar één doelgroep. Wil je weten hoeveel doelgroepen jouw bedrijf heeft? Laten we het
samen uitzoeken of kijk alvast op www.gewoonsjoerd.nl

6

activatie

klantcontact
En dan heb je uiteindelijk contact met de klant, is daar dan ook een
basis of protocol voor? Serieus?! Moet dat dan? Jazeker wel! Want
jij hebt op diverse manieren en door diverse kanalen, een belofte
gemaakt naar de klant. En die wil hij nu gaan inlossen. Hij wil ervaren
of dat wat jij beweert ook echt het geval is. En dan heb jij net een
minder goede dag, druk in je hoofd
en dan krijg je een klant aan de
telefoon… snap je ‘em?
Er zijn verschillende boeken die uitgebreid

tips

• P
 ak een stuk papier en begin alle mo-

de ‘customer journey’ of ook wel de klantreis

gelijke contact momenten te beschrij-

beschrijven. Belangrijke theorie maar vaak

ven, die een klant met jouw onderne-

veel te uitgebreid, niet makkelijk toepasbaar

ming zou kunnen hebben.

en vervolgens verdwijnt het boek in de kast.
Zonde! Want de theorie is van wezenlijk
belang als je de klant optimaal van dienst wil

• Maak ook een onderscheid in nieuwe
klanten en terugkerende klanten.
• Probeer ook een waarde te hangen

zijn. En uiteindelijk dus ook dat product of

aan het contactmoment; is het een

die dienst wil aanbieden.

cruciaal aankoopmoment of gewoon
een informatief moment?

DAT ZORGT ER OOK VOOR
DAT
ER
IN
B2B
MEER
BEHOEFTE
BESTAAT
AAN

van essentieel belang om het klantcontact te kunnen waarborgen. Trainen doe

PERSOONLIJK

je continu, niet eenmalig. Hulp nodig bij

[WAT OOK DE
UITKOMST WAS VAN RECENT
B2B-MARKETINGONDERZOEK,
EN
DAARMEE
AAN
HET
TERUGBRENGEN
VAN
HET
PERSOONLIJKE ASPECT IN DE
COMMUNICATIE.” -

www.gewoonsjoerd.nl

CONTACT

MARKETINGFACTS
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Ook het trainen van jouw personeel is

een personeelstraining? Inspiratie nodig?

53%

GEEFT

AAN DAT ZE MARKETING
AUTOMATION GEBRUIKEN EN

18%

WIL DIT IN 2019

24%

INZETTEN. ZO’N
HEEFT NOG GEEN IDEE, DIT
KOMT WAARSCHIJNLIJK OMDAT
VEEL B2B MARKETEERS NOG
GEEN DUIDELIJK BEELD HEBBEN
VAN DE RESULTATEN EN DE
IMPACT
VAN
MARKETING
AUTOMATION.EMERCE
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activatie

communiceren &
activeren
Hier komen we bij een punt waar
veel ondernemers “freewheelen”.
Daarmee wil ik zeggen dat
communicatie die op dat moment
nodig is, op dat moment wordt
opgesteld of opgemaakt. Niet aan
de hand van een sterke basis maar
eerder aan de hand van de gestelde
vraag; “we moeten een advertentie
opmaken en daarvoor moeten we
nu invulling hebben.”

tips

• Maak een content kalender voor een
langere periode (per kwartaal of half jaar).
• S
 chrijf per kanaal uit (Facebook,
nieuwsbrief, website, etc.) wanneer je
precies iets gaat plaatsen + de inhoud
van de plaatsing.
• B
 eschrijf ook per plaatsing wat de
intentie van de plaatsing is; wil je
informeren? Wil je dat de lezer iets
gaat doen? Of wil je al direct iets
verkopen aan je klant?

(43,6%)

MEDEWERKERS
EN GEINFORMEERDE

FAMILIE

36,8%

EN VRIENDEN (
)
WORDEN GEZIEN ALS EEN
BETROUWBARE
BRON.
KORTOM,
SCHAKEL
VAKER
JE MEDEWERKERS EN FANS IN
OM JE BOODSCHAP OVER TE
BRENGEN.” AUTHENTICITY GAP
ONDERZOEK VAN OMNICOM
PR GROUP JUNI 2018
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Een contentkalender is niet zo spannend
als het klinkt. Ik deel graag mijn standaard
kalender met je. Mail of bel me.

activatie

dagelijkse
werkzaamheden
Iedereen is druk, althans dat lijkt tenminste zo wanneer je op een
gemiddeld moment de vraag stelt aan een willekeurige ondernemer.
Maar waar ben je dan precies druk mee? Al snel kom je erachter dat de
dagelijkse beslommeringen en de
waan van de dag, de ondernemer
in zijn greep heeft. Maar ook
hier weer de vraag; hoe heeft
marketing invloed op je dagelijkse
• Zet eens alle dagelijkse werkzaamheden
werkzaamheden?

tips

op een rij in een Excelsheet.

• Zet je zin van bestaansrecht hierboven,
met de daarbij horende kernactiviteiten.
• Zet in een kolom achter je werkzaamheden of ze WEL of NIET bijdragen aan je
propositie en kernactiviteiten.
• Onthoud dat alles wat je aandacht geeft
en energie in steekt, groeit. Ook minder
belangrijke zaken!
Ken je de 80/20-regel? De regel die zegt
dat je slechts 20% van je tijd, echt met
je klant bezig bent. Wat doe jij met die
andere 80%? Ik kan het laten zien.
www.gewoonsjoerd.nl
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klantrelatie

welke middelen
heb je nodig?
We hebben nu vastgesteld wie of wat je onderneming is, wat je precies
aanbiedt, op welke manier je dat aanbiedt en aan welke doelgroep.
Welke middelen of materialen heb je nodig om je doel te bereiken? Ook
hier komt marketing weer om de hoek kijken…
Alle middelen die je gebruikt ter
ondersteuning van je product of dienst,
bevatten een logo, tekst of grafische
opmaak. En je voelt hem al aankomen; is dit
in lijn met de basis van het eerste punt? Is
de “look & feel” in lijn met wat de doelgroep
verwacht? Deze middelen kunnen we
eenvoudig plaatsen in de klantreis en
spiegelen aan de intentie waarmee het
ingezet wordt.

tips

• P
 robeer op basis van de informatie
over je doelgroep(en), daarbij horende
middelen te kiezen.
• Niet elke aanbieding van een bedrijf
wat je meer omzet beloofd, past bij je
doelgroep!
• In deze snel veranderende tijd van
media en bereik, is het goed om geen
langlopende contracten aan te gaan

VIER ESSENTIELE TRENDS VOOR DE
ZAKELIJKE MARKTEN IN NEDERLAND
GESPECIFICEERD:
> CONTENTMARKETING LEIDT NIET
TOT DIRECTE SALES;
> HET ONTSLUITEN VAN DATA EN
PRODUCTONTWIKKELING ZIJN DE

BELANGRIJKE INNOVATIES;
> HET CREEREN VAN EEN PERFECTE
CUSTOMER JOURNEY IS EEN

UITDAGING;
> MARKETING AUTOMATION IS IN 27
PROCENT VAN DE ORGANISATIES

GEIMPLEMENTEERD.
B2B MARKETING TRENDRAPPORT
2018
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met mediabedrijven.
Wil je meer weten over marketing automation of andere systemen die automatisch voor jou aan de slag kunnen gaan?
www.gewoonsjoerd.nl

klantrelatie

de strategische
partners
Het kan zijn dat je helemaal alleen werkt en niet afhankelijk bent van (zakelijke)
partners. Maar veel ondernemingen hebben al snel een bepaalde strategische
(zakelijke) partnerschap met andere ondernemingen om een product of dienst
aan te kunnen bieden. Ook hierbij is het van belang dat deze partner begrijpt
waar jij voor staat, wat het doel van jouw onderneming is en wat jij wil uitstralen.
Voorbeeld
Je besteedt werk uit aan een derde partij,
die operationeel werk voor jou uitvoert.
Sommige kosten worden op een andere
manier verdisconteerd dan dat er naar de
klant wordt gecommuniceerd. Geen leugen
of truc, maar gewoon een interne oplossing
voor het dekken van kosten.
Jij pretendeert altijd open, eerlijk en
transparant te zijn als het gaat om
kosten en de communicatie daarover. En
laat nou net deze derde partij loslippig
zijn en vertellen over deze manier van
doorbelasten aan de klant. Klant is
verontwaardigd, jij bent boos en wellicht
verlaat de klant jou omdat je niet open,
eerlijk en transparant bent geweest.
Zonde…

tips

• Z
 org dat regelmatig contact hebt en
houdt met je strategische partners.
• D
 eel de basisinformatie met hen, maak
ze deelgenoot van jouw basisprincipes.
• M
 aak een lijst met de belangrijkste
partners (prefered supplier list) en
geef aan wat zij toevoegen.
Ben jij er van overtuigd dat jouw strategische partners weinig of geen invloed
hebben op jou business? Overtuig mij
dan maar eens! www.gewoonsjoerd.nl
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klantrelatie

Jouw cultuur &
mentaliteit
Een van de meest onderschatte onderdelen van marketing binnen een onderneming is verankerd in de ondernemer
zelf; de gekozen cultuur en mentaliteit.
Ook al lijkt dit niet direct zichtbaar te zijn,
het is juist dat onderdeel waarom een
klant JUIST naar jou toekomt. Klanten
identificeren zich graag met een merk
of bedrijf. Zeker in een tijd waarin social
media een belangrijke functie en plek
heeft gekregen in het leven de klant, is
het goed om te realiseren dat klanten
keuzes maken op basis van gevoel.

tips

• B
 eschrijf (naar aanleiding van die ene zin bij
punt 1) de cultuur binnen jouw onderneming
en toets deze aan je bestaansrecht. Zijn deze
in lijn met elkaar?
• C
 ultuur en mentaliteit zit voornamelijk in
hoe jij de zaken aanpakt, deel dit met zoveel
mogelijk mensen om te toetsen of dat dit ook
zo over komt
• L
 aat vooral mensen meekijken die helemaal niets met jouw onderneming te maken
hebben; deze leveren de meest verrassende

60%

ZIET MOND-TOTMONDRECLAME ALS MEEST
EFFECTIEVE MARKETINGMIDDEL
HET PULSE REPORT VAN
EVENTBRITE

13

inzichten op!
Alles wat je doet, zegt en vindt straalt af op de
cultuur die de klant ervaart. Zonder dat je het
door hebt, kan dat zeker als negatief ervaren
worden. Meer weten? www.gewoonsjoerd.nl

aan de bak! met
marketing van
jouw onderneming
Als het goed is, heb je gemerkt dat er drie hoofonderwerpen een rol spelen in
deze whitepaper; Basis, Activatie en Klantrelatie. En dat is niet zo vreemd want
dat is mijn evangelie! Mijn overtuiging is dat deze drie fundamenten de essentiële
basis vormen voor goede marketing voor jouw onderneming.
Zorg dat je alle negen onderdelen beetpakt, invulling geeft en jezelf wekelijks afvraagt
hoe marketing invloed heeft op deze onderdelen. Als je eenmaal de Basis sterk hebt
weggezet, wordt daarna alles gemakkelijker en zorg je voor meer rust en consistentie
in je communicatie en activatie van jouw klantrelatie.
Speciaal voor ZZP!
Binnenkort is er een verkort Aan de BAK!-traject beschikbaar, waarmee je zelf aan
de slag kunt om alle onderdelen invulling te geven maar belangrijker nog; een sterke
basis en kapstok waar je alles aan op mag hangen. Iedere beslissing maak je vanuit
deze basis. Wil je een product of dienst toevoegen aan je portfolio? Wil je een
actie optuigen? Moet je aan advertentie aanleveren? Een volledig afgerond Aan de
BAK-traject geeft je handvatten en antwoorden op die vragen en maakt marketing
eenvoudiger en toegankelijker voor jouw als drukbezette ZZP’er.

blijf op de
hoogte

Sjoerd ten Cate

Hou mijn website in de gaten voor

@. ikvraag@gewoonsjoerd.nl

het verkorte Aan de BAK-traject of

w. gewoonsjoerd.nl

wil je nu al meer informatie? Neem

f. /vraaghetgewoonsjoerd

dan contact met mij op!

l. /sjoerd-ten-cate

t. 0626785484

© Dit is een whitepaper van gewoon Sjoerd. Alle rechten voorbehouden. Deel deze whitepaper zo veel je wilt,
graag zelfs! Plagiaat van teksten is niet toegestaan.
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