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Het strategisch 
marketing-

communicatieplan
in
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Wat is 
marketingcommunicatie

in 14 stappen?

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

Compleet stappenplan voor het gehele 

marketingcommunicatievakgebied, 

zowel voor studenten als voor de 

marketingcommunicatieprofessionals.



26/11/2018

3

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

On- en offline geïntegreerd in plaats van de on- en offline 

silo’s. 

Klanten (mensen…) denken niet in online of offline of digitaal 

of niet-digitaal. Dus van de marketinganalyse tot het maken 

van het marketingcommunicatiemiddelenplan alle opties die 

een bijdrage kunnen leveren waarmee de discussie online 

versus offline een stuk minder relevant is.

Helder onderscheid tussen visie en missie. 

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 
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Organisatie-identiteit

Introductie van het orgpromerk.

Als een brug tussen de organisatie-identiteit en de 
merkidentiteit en van belang om een goede merkidentiteit te 
kunnen formuleren.

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 
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11Bijeenkomst 1  Merken & Positionering

1. Zuiver organisatiemerk 2. Orgpromerk 3. Zuiver productmerk
Zuiver ondernemingsmerk (corporate brand), organisatiemerk 

(organisational brand), handelsmerk, business unit merk 
(business unit brand), divisiemerk (divisional brand)

Zuiver productmerk (product brand), 
productlijnmerk (product line brand) of 

paraplumerk (umbrella brand)

Merk dat zowel organisatie- of 
ondernemingsmerk (corporate brand) als 

productmerk (product brand) is

Leveranciers

Eigen organisatie
(medewerkers, OR)

Arbeidsmarkt
(potentiële medewerkers, 
vakbonden)

Financiële markt
(aandeelhouders, banken en andere 
vermogensverschaffers)

endorsed

Kopers- & gebruikersmarkt
• Potentiële én huidige kopers
• Potentiële én huidige gebruikersPartners

Verkoopkanalen (detaillisten 

groothandel,franchisenemers, 
agenten, importeurs, webshops) 

Beïnvloeders van bovenstaande 

groepen (media, overheid & 
politiek, branche, publieke opinie, 
opinieleiders)

1. Zuiver organisatiemerk 2. Orgpromerk 3. Zuiver productmerk
Zuiver ondernemingsmerk (corporate brand), organisatiemerk 

(organisational brand), handelsmerk, business unit merk 
(business unit brand), divisiemerk (divisional brand)

Zuiver productmerk (product brand), 
productlijnmerk (product line brand) of 

paraplumerk (umbrella brand)

Merk dat zowel organisatie- of 
ondernemingsmerk (corporate brand) als 

productmerk (product brand) is

Beïnvloeders van bovenstaande 

groepen (media, overheid & 
politiek, branche, publieke opinie, 
opinieleiders)

Strategische merkdoelgroepen

http://adfer.cp.pt/imagens/logo_ns.gif
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Introductie van het Hamburgermodel. 

Gestructureerd per doelgroep een merkbelofte                          
(en bijbehorende bewijsvoering) formuleren. 

Bedoeld voor merken die in meerdere markten 
(productcategorieën) of verschillende marktsegmenten actief 
zijn. 

Zorgt voor eenheid in verscheidenheid. 

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

Enkelvoudige merkidentiteit
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Meervoudige merkidentiteit = Hamburgermodel

Introductie van de marketingcommunicatiebarrière als 
centraal onderwerp in het marketing-
communicatieplanningsproces. 

Het identificeren en oplossen hiervan is een van de 
belangrijkste doelen van het marketingcommunicatieproces: 
wat is de perceptie die mensen hebben en hen ervan 
weerhoudt om het merk voor het eerst, vaker of opnieuw te 
kopen en te gebruiken?

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 
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Perceptie  waarheid

Jack TroutAl Ries

Marketingcommunicatiebarrière

Wat is de barrière in het hoofd van de 
marketingcommunicatiedoelgroep die voorkomt dat zij doen 

wat jij wilt dat ze doen?

Wat houdt ze tegen? 

Hoe komt het dat het “loket” dicht is?
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Marketingcommunicatiebarrière: 3 kenmerken

1. Met marketingcommunicatie op te lossen

2. Barrière vanuit de doelgroep beschrijven

3. Moet gaan over de merkbelofte of propositie
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21

Daarom wordt de marketingcommunicatiebarrière                 

ook wel de Brand Benefit Barrier genoemd. 

Inhoudelijke barrières
• Relevantieprobleem

Ik heb geen behoefte aan de belofte (het strategische voordeel) van merk X.
Voorbeeld: ‘Ik heb geen roos, dus ik heb geen behoefte aan een antiroosshampoo.’
Of: ‘Ok, jouw merk is wel iets beter, maar het is het prijsverschil niet waard.’

• Onderscheidend vermogenprobleem
Ik heb wel behoefte aan de belofte (het strategische voordeel) van merk X, maar ik krijg die net 
zo goed al van een ander merk.
Voorbeeld: ‘Mijn auto is al veilig.’ Of: ‘Ik geloof wel dat jouw merk afwasmiddel als beste vet 
verwijdert, maar ik heb het niet nodig want mijn merk afwasmiddel verwijdert vet net zo goed.’

• Geloofwaardigheidsprobleem
Ik heb wel behoefte aan de belofte (het strategische voordeel) van merk X en ik krijg die ook 
nog niet van een ander merk, maar ik geloof niet dat merk X die belofte (het strategische 
voordeel) kan waarmaken.
Voorbeeld: ‘Er bestaat geen wasmiddel dat rode wijnvlekken er echt uit krijgt.’
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Een beschrijving van het begrip consumer insights.

Geen gemeenschappelijke taal / begrip over wat consumer
insights (niet) zijn, toepassingsgebieden, hoe insights te 
formuleren, welk proces te volgen, welke vragen te stellen om 
insights te genereren, welke criteria om insights te beoordelen. 
Gevolg: Babylonische spraakverwarringen. 

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 
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De drie componenten waaruit een insight kan 
worden opgebouwd

27

Voorbeeld van de drie componenten

Ik probeer iedere dag 1,5 liter water te drinken, omdat het 
gezond is, maar ik vind het lastig om dat vol te houden.  

• Consumer Truth: Ik probeer iedere dag 1,5 liter water te drinken 

• Consumer Need: omdat het gezond is

• Consumer Friction: maar ik vind het lastig om dat vol te houden

28
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29

De insight achter Hallmark’s ‘sterkte kaarten’

30

• Truth: Veel mensen kennen iemand die het even moeilijk heeft, 

• Need: willen op zo’n moment wel een kaart sturen om te laten 
weten dat ze aan hem of haar denken

• Friction: maar ze weten vaak niet zo goed wat ze dan in de kaart 
moeten zetten en sturen de kaart dan uiteindelijk maar niet
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31Stap 10: Marketingcommunicatiedoelstelling

People, Planet, Profit

Omzet / Afzet / Marktaandeel

(Stap 13)

Per marketing-
communicatiedoelgroep

Per marketing-
communicatiemiddel

Hiërarchie van doelstellingen

Marketingcommunicatiedoelstellingen
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STRATEGIE
=

KIEZEN

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

Specifieke duiding van het begrip marketingcommunicatiestrategie. 
De marketingcommunicatiestrategie is de vaststelling van:

1 de boodschap (Propositie)

2 welke marketingcommunicatievorm(en) het merk gaat 
inzetten om de Propositie bij de doelgroep(en) te krijgen

3 in welke mate het merk bij de inzet van deze marketing-
communicatievorm(en) kan rekenen op Owned reach,          
in welke mate Paid reach moet worden in- of bijgekocht en 
in welke mate het merk vertrouwt op Earned reach
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Owned, Paid en Earned reach

Marketingcommunicatievormen
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Introductie van de marketingcommunicatiedrager.

Door de technologische ontwikkelingen steeds meer nieuwe hybride

marketingcommunicatiemiddelen: internet via het tv-scherm, tv-

programma’s kijken via je laptop of tablet, radio luisteren via internet, 

videocontent streamen naar je tv-scherm, etc. 

Behoefte aan scherper onderscheid tussen de vorm waarin de content 

inclusief de propositie gegoten wordt (de marketingcommunicatievorm) en 

de drager of overdrager van deze marketingcommunicatievorm (content): 

de marketingcommunicatiedrager. Hierdoor een toekomstbestendig 

model voor het categoriseren van marketingcommunicatiemiddelen. 

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

6 fasen creatief conceptontwikkelingsproces

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 
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Aristoteles

De rol en het belang van de locatie

Introductie van de locatie (plaats) als nieuw en extra besliselement in de 

keuze voor marketingcommunicatiemiddelen: waar bevindt de doelgroep 

zich op het moment van de ontvangst van de marketingcommunicatie.

Locatie dicteert welke marketingcommunicatiedragers beschikbaar zijn om 

de doelgroep te bereiken en wat de context en de state-of-mind van de 

doelgroep is. 
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De rol en het belang van de locatie

41

Waar iemand is – zeker in combinatie met tijd – voorspelt 
voor een deel wat hij aan het doen is of waar hij mee bezig is 

en is daarmee relevante context voor de inhoud en vorm van 
de marketingcommunicatie.

De 3 hoofdcategorieën voor locaties

42

1. Thuis of op het werk

2. Onderweg

3. Op een specifieke andere locatie
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Marketingcommunicatiemiddelen-effectiviteitsmodel (MEM)

• In welke mate draagt een middel bij aan het realiseren van een 
bepaalde marketingcommunicatiedoelstelling? 

• Andersom: welke marketingcommunicatiemiddelen zijn                 
het meest effectief gegeven een bepaalde 
marketingcommunicatiedoelstelling?

Wat is marketingcommunicatie in 14 stappen? 

Marketingcommunicatie-
middelen-
effectiviteitsmodel 
(MEM)
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Marketingcommunicatiemiddelen

48

350 middelenmogelijkheden….

(waarvan 101 in het boek beschreven)
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Tabel 13.1 Marketingcommunicatiemiddelen in de Owned reach variant (p. 562-563 boek)

Waar bevindt de doelgroep zich  

(locatie )?

Owned reach of Paid reach?

Beschikbare communicatiedragers 

op de locatie 

met Owned reach (Eigen bereik)

Tv-toestel Radiotoestel Brievenbus of

voordeur

Vaste telefoon Connected devices

(o.a. smartphone, 

tablet, laptop, desktop)

Connected devices

(o.a. smartphone, 

tablet, laptop) als 

communicatiedrager 

onderweg

Eigen vervoermiddelen als 

communicatiedrager

Eigen communicatiedragers 

op openbare weg

Eigen mensen

als 

communicatiedrager 

onderweg

Communicatiedragers 

op 

eigen 

verkooppunten

Communicatiedragers 

op 

eigen evenementen

Communicatiedragers 

in bioscopen 

en andere 

vrijetijdslocaties van 

derden

Communicatiedragers 

op 

overige eigen 

locaties

Eigen mensen

als 

communicatiedrager 

op andere locaties

Connected devices

(o.a. smartphone, 

tablet, laptop) als 

communicatiedrager

Marketingcommunicatievorm:

1. Advertentie

    - 2D advertentie (beeld/tekst)

       ('platte' advertentie)

1. 2D advertentie: 

- in eigen magazine 

(tijdschrift)

- in eigen brochure, folder 

enz.

- in eigen catalogus

- in eigen personeelsblad

6. 2D advertentie (bijv. 

banner) op eigen website, 

microsite, brandsite, 

intranet enz.

6. 2D advertentie (bijv. 

banner) in eigen app, 

fotokanaal, blog, social-

mediapagina enz.

6. 2D advertentie (bijv. 

banner) op eigen website, 

brandsite, intranet enz.

6. 2D advertentie (bijv. 

banner) in eigen app, op 

eigen microsite, 

fotokanaal, blog, social-

mediapagina enz.

4. 2D advertentie op eigen 

wagenpark (fleetreclame)

4. 2D advertentie op eigen pand(en) * Bedrijfskleding van 

eigen mensen, draagbare 

merkuitingen (kleding, 

tassen, paraplu, 

zonneschermen enz.)

* 2D commerciële 

boodschap op eigen 

verpakking (on-pack 

communicatie)

* 2D commerciële 

boodschap op POS-

materialen op of in eigen 

verkooppunten

4. Poster op, in of rond 

eigen evenement

1. 2D advertentie in eigen 

magazine, catalogus of 

andere vorm van drukwerk 

t.b.v. eigen evenement

* Bedrijfskleding van 

eigen mensen

7. 2D advertentie (bijv. 

banner) die op de locatie 

is afgestemd op eigen 

website, brandsite, 

intranet enz.

7. 2D advertentie (bijv. 

banner) die op de 

persoon & locatie is 

afgestemd in eigen app, 

op eigen microsite, 

fotokanaal, blog, social-

mediapagina enz.

   - Audio only advertentie 

     (audiocommercial, geluidsadvertentie)

* Audioadvertentie op 

eigen radiokanaal

* Audioadvertentie op 

eigen radiokanaal

* Audioadvertentie in 

eigen podcast

* Audioadvertentie op 

eigen in-store 

audiostreamingdienst

* Audioadvertentie op eigen 

evenement

* Audioadvertentie in 

eigen podcast

   - Videoadvertentie

     (videocommercial)

* Videoadvertentie op 

eigen tv-kanaal dat via 

mediaplayer/kabelaar 

wordt aangeboden

* Videoadvertentie op 

eigen YouTube-kanaal

* Videoadvertentie op 

eigen intranet

* Videoadvertentie op 

eigen sociale-

mediaplatforms zoals 

Snapchat, Facebook, 

Instagram enz.

* Videoadvertentie in: 

- eigen vodcast

- eigen YouTube-kanaal

- eigen intranet

- op eigen pagina van 

sociale media zoals 

Snapchat, Facebook, 

Instagram enz.

* Videoadvertentie op in-

store beeldschermen in 

eigen verkooppunten 

(demonstratievideo en/of 

narrowcasting/videostream

ingdienst)

12. Videoadvertentie via 

beeldscherm op eigen 

evenement

* Videoadvertentie in 

eigen live stream (bijv. via 

Periscope van Twitter)

2. Tekst & content

    (eventueel met geluid en/of beeld)

14. Direct mailing (zoals 

brief, leaflet, catalogus, 

tijdschrift enz) naar eigen 

adressenbestand

16. Inzet eigen website

17. Video op eigen 

YouTube- en/of Facebook-

kanaal

18. Inzet eigen pagina's 

(accounts) sociale media

19. Inzet app

6. Inzet wikiwebsite

15. E-mailing (naar eigen 

e-mailadressenbestand)

15. E-magazine (naar 

eigen e-

mailadressenbestand, 

digitaal magazine)

15. E-folder naar eigen e-

mailadressenbestand

20. Eigen blog

21. Eigen podcast

22. Eigen vodcast/vlog

23. Webcast/webinar

24. White paper / e-book

16. Inzet eigen website

17. Video op eigen 

YouTube- en/of Facebook-

kanaal

18. Inzet eigen pagina's 

sociale media

19. Inzet app

15. E-mailing (naar eigen 

e-mailadressenbestand)

15. E-Magazine (naar 

eigen e-

mailadressenbestand, 

digitaal magazine)

15. E-folder naar eigen e-

mailadressenbestand

20. Blog

21. Podcast

22. Vodcast/vlog

23. Webcast/webinar

34. Drukwerk zoals 

catalogi, folders, 

brochures en eigen 

magazine verspreiden op 

eigen verkooppunten

34. Drukwerk zoals 

catalogi, folders, brochures 

en eigen magazine 

verspreiden op eigen 

evenementen

* Location based techniek 

(QR-code, NFC en/of 

iBeacon) via eigen website

19. Inzet eigen app

18. Inzet eigen pagina's 

op sociale media

* Location based 

messaging (eigen 

database)

3. Merchandising * Kleding, 

gebruiksartikelen 

(dekbed, mok, poster 

enz.) die thuis of op 

kantoor worden gebruikt 

door fans van het merk

37. Online 

merchandisingmiddelen 

zoals game, app, 

wallpaper enz.

37. Online 

merchandisingmiddelen 

zoals game, app, 

wallpaper enz.

* Merkuitingen (kleding, tassen, 

paraplu, zonneschermen enz.) die 

zichtbaar door fans van het merk op 

of in hun vervoersmiddelen zijn 

aangebracht

* Merkuitingen (kleding, tassen, 

paraplu, zonneschermen enz.) die 

fans van het merk onderweg 

dragen of gebruiken

* Verkopen/weggeven van 

merchandising op eigen 

verkooppunten

* Verkopen/weggeven van 

merchandising op eigen 

evenementen

* Merkuitingen (kleding, 

tassen, paraplu enz.) die 

fans van het merk op 

andere locatie dragen of 

zichtbaar gebruiken zoals 

op evenement van het merk

36. Goodie bag

* Verkopen/ weggeven 

van merchandising op 

overige eigen locaties

37. Online 

merchandisingmiddelen 

zoals game, app, 

wallpaper enz.

4. Sponsoring

5. Verkooppromotie

    (communicatie over verkooppromotie)

46. Communicatie over 

verkoop- of 

handelspromotie zoals 

direct mailing, magazine, 

folder, deurhanger enz., 

ongeadresseerd of naar 

eigen adressenbestand

46. Communicatie over 

verkoop- of 

handelspromotie zoals e-

mailing, e-magazine enz. 

naar eigen e-

mailadressenbestand, 

website, app, webinar enz.

46. Communicatie over 

verkoop- of 

handelspromotie zoals e-

mailing, e-magazine enz. 

naar eigen e-

mailadressenbestand, 

website, app, webinar enz.

46. Communicatie over 

verkooppromotie via eigen 

vervoersmiddelen

46. Eigen mensen die 

verkooppromotie 

communiceren bijv. via 

sandwichborden

46. Eigen mensen die 

drukwerk met 

communicatie over 

verkooppromotie uitdelen 

in bijv. parkeergarages

46. Communicatie over 

verkooppromotie in eigen 

verkooppunten via 

bijvoorbeeld POS-

materialen, in-store radio, 

digitale schermen, eigen 

verpakking van product 

(on-pack) enz. 

48. Communicatie over 

verkoopstafpromotie naar 

personeel eigen 

verkooppunten.

* Communicatie over 

verkooppromotie op eigen 

evenement via bijv. 

beursstand 

(beursaanbieding), POS-

materialen, digitale 

schermen enz.

46. (Location based) 

communicatie over 

verkooppromotie zoals e-

mailing naar eigen e-

mailadressenbestand, 

website, app enz.

6. Sampling * Directe (product) of 

indirecte (bijv. coupon) 

sampling via eigen 

adressenbestand of 

ongepersonaliseerd/huis-

aan-huis (door-to-door), 

eventueel met 

omverpakking en/of 

begeleidend drukwerk 

(direct mailing met sample)

52. Directe (digitaal 

product, proefperiode, 

light versie) of indirecte 

(bijv. coupon) sampling 

via eigen e-

mailadressenbestand

52. Aanvraagmogelijkheid 

sample via bijv. link of 

code op eigen website, 

via e-mailing naar eigen e-

mailadressenbestand, 

eigen app, eigen e-

nieuwsbrief, blog, eigen 

sociale-mediapagina's enz.

52. Directe (digitaal 

product, proefperiode, 

light versie) of indirecte 

(bijv. coupon) sampling 

via eigen e-

mailadressenbestand

52. Aanvraagmogelijkheid 

sample via bijv. link of 

code op eigen website, 

via e-mailing naar eigen e-

mailadressenbestand, 

eigen app, eigen e-

nieuwsbrief, blog, eigen 

sociale-mediapagina's enz.

53. Sample verspreiden 

op eigen verkooppunten 

via bijv. displays, kassa's, 

on-pack (cross-ruff 

sampling)

54. Sample verspreiden op 

eigen evenement via bijv. 

stand, goodie bags enz.

* Aanvraagmogelijkheid 

sample via bijv. link of 

code (QR-code, Near 

Field Connection of 

iBeacon) op eigen 

website, eigen app, eigen 

sociale-mediapagina's enz.

7. Merkervaring

    (Brand Experience)

* Live of opgenomen 

uitzending van jouw 

evenement op tv-toestel

* Live of opgenomen 

uitzending van jouw 

evenement op radiotoestel

* Brand Experience 

creëren bij de voordeur 

van mensen of bij 

bedrijven

61. Live of on-demand 

(VR) streaming van eigen 

evenement, webcast, 

webinar enz.

59. Eigen community-

website

59. Community bouwen 

via eigen vlog, vodcasts, 

podcasts, blogs enz.

60. Eigen game

59. Eigen community-

website

59. Community bouwen 

via eigen vlog, vodcasts, 

podcasts, blogs enz.

60. Eigen game

61. Live of on-demand 

streaming eigen event

62. Live streaming van eigen 

evenement op grote digitale 

schermen, vidiwalls enz. op een 

plein, in stads- en winkelcentra, op 

bedrijfsterreinen, in een park enz.

53. Een merkervaring creëren op 

openbare weg (plein, strand, park 

enz.)

57. Eigen mensen die 

merkervaring creëren op 

stations, opstapplaatsen, 

benzinstations, 

parkeerterreinen en 

garages, in ov-voertuigen 

(trein, tram, bus, metro), 

op een plein, in stads- en 

winkelcentra, op 

bedrijfsterreinen enz., 

zoals flashmob of via 

ambush (guerilla) 

marketing

56. Organiseren van 

merkervaring in eigen 

verkooppunten zoals 

modeshows, workshops, 

inspiratiesessies, 

productintroducties enz.

62. Live of on-demand 

streaming van eigen 

evenement op grote 

beeldschermen, vidiwalls 

enz. in eigen 

verkooppunten

56. Organiseren van eigen 

merkervaring in de vorm 

van open dan wel gesloten, 

gratis dan wel betaalde 

beurs, event, congres, 

conferentie, forum, concert, 

feest, tentoonstelling, 

rondleiding, workshop, 

masterclass, 

personeelsbijeenkomst, 

inspiratiesessie enz.

59. Organiseren van 

communitybijeenkomsten, 

fandagen enz.

56. Organiseren van 

speciaal event voor 

handelspartners

57. Een merkervaring 

creëren in bioscopen of 

andere vrijetijdslocaties 

van derden zoals 

flashmob of via ambush 

(guerilla) marketing

59. Een merkervaring 

creëren op overige eigen 

locaties zoals 

modeshows, workshops, 

inspiratiesessies, 

productintroducties, 

rondleidingen enz.

56. Optredens waaronder 

speeches en presentaties 

van eigen mensen op 

evenementen, symposia, 

congressen, webinars enz.

59. Eigen community-

website

59. Community bouwen 

via eigen vlog, vodcasts, 

podcasts, blogs enz.

61. Eigen online event 

(bijv. webinar of VR 

experience)

61. On-demand streaming 

op eigen platformen

8. Marketing PR 64. Persberichten, 

persevent, 1-op-1-

interviews gericht op 

redacties van tv-

programma's

65. Nieuwswaardige 

content genereren 

(onderzoek, white paper, 

e-book, nieuw product, 

sponsoring enz.)

* Creëren relatie bijv. via 

devil's advocate panel met 

beïnvloeders 

(belangenbehartigers, 

opinieleiders, thought 

leaders enz.)

64. Persberichten, 

persevent, 1-op-1-

interviews gericht op 

redacties van 

radioprogramma's

65. Nieuwswaardige 

content genereren 

(onderzoek, white paper, 

boek, e-book, nieuw 

product, sponsoring enz.)

69. Opzetten media 

newsroom op website

* Creëren relatie bijv. via 

devil's advocate panel met 

beïnvloeders 

(belangenbehartigers, 

opinieleiders, thought 

leaders enz.)

64. Persberichten en 

persevent gericht op 

redacties van schrijvende 

pers (dagbladen, huis-aan-

huisbladen, 

publiekstijdschriften, vak- 

of managementbladen)

65. Nieuwswaardige 

content genereren 

(onderzoek, white paper, 

boek, e-book, nieuw 

product, sponsoring enz.)

69. Opzetten media 

newsroom op de website

* Creëren relatie bijv. via 

devil's advocate panel met 

beïnvloeders 

(belangenbehartigers, 

opinieleiders, thought 

leaders enz.)

66. Social media press 

release en persevent 

gericht op redacties van 

online media 

67. Persberichten voor 

bloggers, podcasters en 

vloggers

68. Live streaming van 

persevent

65. Nieuwswaardige 

content genereren 

(onderzoek, white paper, 

boek, e-book, nieuw 

product, sponsoring enz.)

69. Opzetten media 

newsroom op website

* Creëren relatie bijv. via 

devil's advocate panel met 

beïnvloeders 

(belangenbehartigers, 

opinieleiders, thought 

leaders enz.)

66. Social media press 

release en persevent 

gericht op redacties van 

online media 

67. Persberichten voor 

bloggers, podcasters en 

vloggers

68. Live streaming van 

persevent

65. Nieuwswaardige 

content genereren 

(onderzoek, white paper, 

boek, e-book, nieuw 

product, sponsoring enz.)

69. Opzetten media 

newsroom op website

* Creëren relatie bijv. via 

devil's advocate panel met 

beïnvloeders 

(belangenbehartigers, 

opinieleiders, thought 

leaders enz.)

70. Journalisten, 

redacties, vloggers, 

bloggers, podcasters enz. 

uitnodigen op eigen 

verkooppunt of voor 

evenementen op eigen 

verkooppunten zoals 

modeshows, workshops, 

inspiratiesessies, 

productintroducties enz.

70. Journalisten, redacties, 

vloggers, bloggers, 

podcasters enz. uitnodigen 

op eigen evenement 

(beurs, event, congres, 

conferentie, forum, concert, 

feest, tentoonstelling, 

workshop, masterclass, 

personeelsbijeenkomst, 

inspiratiesessie, 

communitybijeenkomsten, 

fandagen enz.) in binnen- 

of buitenland

70. Journalisten, 

redacties, vloggers, 

bloggers, podcasters enz. 

uitnodigen op overige 

eigen locaties bijv. voor 

evenement of rondleiding

70. Journalisten, 

redacties, vloggers, 

bloggers, podcasters enz. 

uitnodigen bij optredens 

waaronder speeches en 

presentaties van eigen 

mensen op evenementen, 

symposia, congressen, 

webinars enz.

68. Live streaming van 

persevent

9. Persoonlijke 

    marketingcommunicatie

77. Persoonlijke 

overhandiging van direct 

mailing thuis of op het 

werk

77. Persoonlijke 

overhandiging van sample 

thuis of op het werk, al 

dan niet in de vorm van 

omruilactie

3. Persoonlijke verkoop 

aan de deur (colportage) 

of op het werk

81. Productdemonstratie 

thuis of op het werk

73. Persoonlijk service-

/adviesbezoek 

(persoonlijk 

accountmanagement) 

thuis of op het werk

Schriftelijke 

klantenservice via de 

post, bijv. persoonlijke 

brief en handgeschreven 

postkaart

71. Persoonlijk 

telefoongesprek 

(telemarketing) naar eigen 

telefoonbestand 

(outbound)

73. Persoonlijk service-

/adviesgesprek door 

persoonlijk 

accountmanager of 

klantenservice (outbound)

74. Telefonische 

klantenservice (customer 

service   ̶ vooral inbound)

72. Persoonlijke 

(tailormade) e-mailing 

naar eigen e-

mailadressenbestand 

(outbound)

73. Persoonlijk(e) 

service/advies door 

persoonlijk 

accountmanager via 

beeldgesprek, chat, e-

mail, sms enz. (outbound)

75. Klantenservice 

(webcare   ̶ vooral 

inbound) via 

beeldgesprek, chatsessie, 

social media posts, e-mail, 

sms enz.    

76. Conversational 

commerce

75. Webcare / customer 

care

76. Conversational 

commerce

78. Persoonlijke overhandiging van 

sample op straat, in winkelcentrum, 

op strand, in park, op plein enz.

82. Productdemonstraties 

op eigen verkooppunten

79. Persoonlijke 

overhandiging van sample 

op eigen verkooppunten

* Hospitality op eigen 

verkooppunt

* Persoonlijke verkoop op 

eigen verkooppunt

* Persoonlijke 

klantenservice op eigen 

verkooppunt

* Persoonlijk (tailormade) 

op eigen verkooppunt 

samengestelde goodie bag

82. Productdemonstratie op 

eigen evenement

80. Persoonlijke 

overhandiging van sample 

op eigen evenement

* Persoonlijke interactie met 

merkvertegenwoordigers op 

eigen evenement

* Hospitality op eigen 

evenement

* Persoonlijke verkoop op 

eigen evenement

* Hospitality op overige 

eigen locaties

* Persoonlijk (tailormade) 

samengestelde goodie bag

* Webcare

* Live tweets

* Live chat

* Conversational 

commerce

10. Brand Design 84. Verzendverpakking 

van het product dat thuis 

of op het werk wordt 

bezorgd (bijv. zoals 

Coolblue)

85. De eigen 

verkoopverpakking als 

marketingcommunicatiemid

del (bijv. 'Share a Coke 

with …') op zowel eigen 

verkooppunten als 

verkooppunten van derden

86. Permanente POS-

materialen op / aankleding 

(meerdere zintuigen) van 

eigen verkooppunten, 

inclusief restyling/redesign

86. Permanente POS-

materialen op / aankleding 

(meerdere zintuigen) van 

eigen verkooppunten

Marketingcommunicatiemiddelen Marketingcommunicatiemiddelen Marketingcommunicatiemiddelen

Thuis of op het werk Onderweg Op een specifieke andere locatie

Owned reach (Eigen bereik) Owned reach (Eigen bereik) Owned reach (Eigen bereik)

Monnikenwerk? ☺

Stap 14… Veel plezier!

Met lezen

Met onderwijzen

Met doen

Met leren
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What else is new? (1)

• Compleet stappenplan voor het gehele 
marketingcommunicatievakgebied, voor studenten en voor 
marketingcommunicatieprofessionals werkzaam in de bedrijfspraktijk.

• Handboek. Specifiek. Samenhang. Veel voorbeelden voor de 
toepassing.

• On- en offline geïntegreerd in plaats van de on- en offline silo’s. 

• Marketing als het startpunt. 

• Helder onderscheid tussen visie en missie. 

• Marketing opnieuw gedefinieerd: toepasbaar en relevant van start-
up tot grown-up en van op winst gericht tot niet op winst gericht.

What else is new? (2)

• Introductie van het orgpromerk.

• Introductie van het Hamburgermodel.

• Introductie van de marketingcommunicatiebarrière als centraal 
onderwerp in het marketing-communicatieplanningsproces.

• Een beschrijving van het begrip consumer insights.

• Nieuw inzicht: marketingcommunicatiedoelstellingen moeten per 
marketingcommunicatiedoelgroep geformuleerd worden.

• Een update van de marketingcommunicatiedoelstellingen inclusief 
de introductie van een aantal nieuwe.
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What else is new? (3)

• Een specifieke duiding van het begrip marketingcommunicatiestrategie 
met 3 elementen: de Propositie, de marketingcommunicatievormen 
waarin de Propositie verpakt wordt en de bereikvorm: Owned, Paid 
en/of Earned reach

• Paid, Owned en Earned reach i.p.v. Paid, Owned en Earned media

• Marketingcommunicatievormen i.p.v. marketingcommunicatie-
instrumenten inclusief de introductie van aantal nieuwe vormen.

• Introductie van de marketingcommunicatiedrager.

• Introductie van de locatie (plaats) als een extra besliselement in de 
keuze voor marketingcommunicatiemiddelen.

What else is new? (4)

• Introductie van het marketingcommunicatiemiddelen-
effectiviteitsmodel (MEM).

• Duidelijk onderscheid tussen centraal creatief concept en creatieve 
uitingen met een duidelijke formule om een centraal creatief 
concept te beschrijven en duidelijke criteria om creatief werk te 
beoordelen.

• Kortom: 14 stappen die met elkaar een werkelijk geïntegreerd en 
logisch-consistent marketingcommunicatieplan vormen.
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