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CAP’EM1 is een project uit het 
Europees Interreg IVB programma 
Noordwest Europa. In dit project 
wordt de expertise van 11 
partnerorganisaties gebundeld 
om de productie, verspreiding en 
het gebruik van eco-materialen te 
bevorderen.

Deze praktische gids is bedoeld 
om de verspreiding en het gebruik 
van de eco-materialen verder te 
bevorderen. Dit is een doel dat 
door de provincie Gelderland van 
harte wordt ondersteund, met 
name vanwege de grote rol die de 
provincie speelt op het gebied van 
de maakindustrie en de bouw.

Provincie Gelderland,
Gedeputeerde Annemieke Traag

VOORWOORD

Ecologische bouwmaterialen ontwikkelen en promoten

Annemieke Traag is
sinds april 2011 namens 
D66 gedeputeerde bij de 
provincie Gelderland
verantwoordelijk voor 
milieubeleid, klimaat 
en energie, innovatie, 
jeugdzorg, cultuur en 
cultuurhistorie.

1

1 CAP’EM (Cycle Assesment Procedure for Eco-impacts of Materals) is ook  
  een onderdeel van het strategische clusterproject ENVIREO uit het Europese 
  Interreg IVb NWE programma.
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Vision without action, is only dreaming.
Action without vision is merely wasting 
time. But vision with action, can really 
change the world.
Nelson Mandela

“
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1. INTRODUCTIE

Succes begint bij het vastleggen van een inspirerende missie 
voor de organisatie. Deze missie beschrijft waarom de organisatie 
met passie en plezier doet wat hij doet. 
Vervolgens is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben (en 
deze uit te dragen) over de markt waarin het bedrijf opereert. 
Op basis van de missie en de visie moet een positionering of 
belofte worden gearticuleerd die de afnemer duidelijk maakt wat 
de voordelen zijn die het product geeft. 

De positionering geeft daaropvolgend richting aan de marketing 
strategieën. Hierin zijn portfolio, kanalen, prijszetting en promotie 
belangrijke elementen.
De marketing kalender die op basis van de marketing strategieën 
wordt vormgegeven vat samen wat er wanneer moet gebeuren.
Tenslotte is het belangrijk om een dashboard te maken waarop de 
voortgang kan worden afgelezen. Het dashboard dient ervoor om 
bij te sturen waar dat nodig is.

Geen enkel product, hoe nobel en goed ook, verkoopt zichzelf. 
En dit geldt ook voor ecologische bouwmaterialen. Daarom 
zullen er marktgerichte plannen gemaakt moeten worden om 
deze bouwmaterialen te promoten. Dit boekwerk helpt bedrijven 
hiermee.

Wij hopen dat dit boekwerk u zal inspireren bij het vermarkten 
van ecologische bouwmaterialen en dat het u en daarmee onze 
leefomgeving, veel succes brengt.

De inhoud van dit boek is afkomstig uit vele bronnen. Wij pretenderen niet dat er 
iets uniek is. Iedereen mag alles uit dit boek gebruiken en vermenigvuldigen.
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If you make people think they are 
thinking, they will love you. But if you 
really make them think, they will hate 
you.
Don Marquis

“
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1.1 DOEL VAN DIT BOEK

Het doel van dit boek is u de fundamentele kennis en 
instrumenten aan te reiken voor het ontwikkelen van succesvolle 
marketingplannen voor uw ecologische bouwmaterialen.

Dit boek introduceert het marketingconcept in zijn algemeenheid 
en de noodzaak voor het hebben van een gedegen 
marketingplan.

Het marketingplan zal in 6, eenvoudig te begrijpen, stappen 
worden uitgelegd.

STAP 1. Het vastleggen van een inspirerende missie voor de  
   organisatie. Deze missie beschrijft waarom de 
   organisatie met passie en plezier doet wat hij doet. 

STAP 2. Het formuleren van een duidelijke visie en 
   deze uitdragen

STAP 3. De positionering of belofte articuleren die de afnemer 
   duidelijk maakt wat de voordelen zijn van het product. 

STAP 4. Het bepalen van de marketing doelen en strategieën. 
   Hierin zijn portfolio, kanalen, prijszetting en promotie 
   belangrijke elementen.

STAP 5. De marketing kalender opstellen

STAP 6. Het maken van een dashboard waarop de 
   voortgang kan worden afgelezen. 
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If I had asked people what they wanted, I 
would’ve built a faster horse.
Henry Ford

“



2. 
MARKETING 
INTRODUCTIE

9
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You miss 100% of the shots you never 
take.
Wayne Gretzky

“
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2.1 Wat is marketing?

Marketing is alles wat we doen om ervoor te zorgen dat we 
relevante en onderscheidende producten en diensten leveren 
aan de klant. 
Als we dit goed doen bouwen we een voorkeur bij die klant 
op die hem/haar ertoe aanzet om steeds opnieuw een 
product of dienst bij ons af te nemen. Hierdoor bouwen 
we aan een loyale klantenbasis die essentieel is voor de 
continuïteit van de onderneming.

Marketing omvat dus veel meer dan adverteren, 
communiceren en sales promoties.

Goede marketing begint bij het vergaren van inzichten 
waarop je actie kunt ondernemen. Deze inzichten dienen 
dus te worden omgezet in concrete producten of diensten 
die relevant zijn voor de klant en winstgevend zijn voor de 
producent.

Op basis van die inzichten bepaal je wat je huidige situatie 
(punt A) is en wat je kansen zijn. Die kansen zet je om in 
concrete doelen (punt B).
De marktgerichte strategieën (lijn C) die je vervolgens 
ontwikkelt brengen je van punt A naar punt B.

De marketing strategieën die je ontwikkelt omvatten het 
product-diensten portfolio, de prijsstelling, de distributie en de 
promotie van het product of de dienst.

Boven alles, marketing gaat over mensen en hun behoeften 
en verlangens. Het is van essentieel belang dat we ons 
kunnen inleven in een ander en er niet van uit gaan dat 
iedereen is zoals wij zelf. Het is aan ons, de marketeers, om 
de ambassadeurs te zijn van onze klanten.

A BHuidige 
situatie Doelen

C
A B
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Marketing takes a day to learn. 
Unfortunately it takes a lifetime to master.
Philip Kotler

“
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2.2 Waarom is marketing 
belangrijk?

Marketing is de enige manier om duurzaam succes voor uw 
bedrijf te garanderen. Alleen door goed te anticiperen op de 
toekomstige vraag naar gewenste producten en diensten 
kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijf relevante oplossingen 
voor uw klanten biedt. Nu en in de toekomst.

De markt wordt steeds onoverzichtelijker. Steeds meer 
nieuwe merken en producten worden geïntroduceerd. In 
dit klimaat zullen alleen de bedrijven met een uitstekende 
marketing overleven. Dit hoeven niet per se de grotere te 
zijn!
Goede marketing is vaak het verschil tussen succes en falen. 
Marketing moet deel uitmaken van het hele bedrijfsproces 
en mag nooit een staffunctie zijn. De markt is eigenlijk uw 
regisseur. Dus zorg ervoor dat marketing leidend is in uw 
bedrijf.

Op de volgende pagina’s vindt u interviews met professionals 
die betrokken zijn bij ecologisch bouwen. Zij geven hun visie 
op marketing en ecologische bouwmaterialen.
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Daas Baksteen
Klickbrick bakstenen & 
Dueco panelen

Daas baksteen is een familiebedrijf dat is toegewijd aan het 
ontwikkelen en produceren van de meest innovatieve baksteen 
oplossingen.

www.daasbaksteen.nl

Gert Jan den Daas over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing: 
“Het in de markt zetten, promoten en verkopen van onze 
producten”.

Belang van marketing: 
“Zonder marketing heb je geen handel”.

Huidige marketing activiteiten: 
“Via vertegenwoordigers, beurzen, architecten, website en 
nieuwsbrief”.

Marketing en duurzaamheid: 
“Als je mensen niet vertelt dat je duurzaam bent, dan 
verkoop je niet”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen: 
“Herhaling is de kracht”.
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Wouter Kroon over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“Het In de markt brengen van een relatief onbekend product in 
een bestaande toepassing”.

Belang van marketing:
“Omdat als ik achter de telefoon blijf zitten wachten totdat die 
rinkelt, gaat er weinig gebeuren”.

Huidige marketing activiteiten:
“Het zoeken van ambassadeurs, zeker geen beurzen of 
advertenties”.

Marketing en duurzaamheid:
“Door duurzaamheid op een andere manier uit te leggen. 
Duurzaamheid verkoopt zich voornamelijk op bewezen prestaties. 
Dat laatste is dus het uitgangspunt, en dat is mijn geval mooi 
meegenomen”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Zoek naar product/marktcombinaties”.

Doscha
Isolatiemateriaal van schapenwol

De schapenwol (keratine) bevat geen chemische bindmiddelen, 
brandvertragers of andere toevoegingen. Het is een vernieuwbare, 
ecologische en secundaire grondstof die minimaal milieubelastend is.

www.doscha.nl
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ABC Board
Cradle to cradle board uit 
biomassa

ABC Board Company investeert in een groene toekomst door bio-
massa aan te wenden als grondstof voor het produceren van 100% 
Cradle to Cradle plaatmateriaal.

www.abcboardcompany.nl

Pieter Broos over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“De rest van de wereld laten weten wat je te koop hebt”.

Belang van marketing:
“Omdat als niemand weet wat voor een product je hebt, wordt het 
niks”.

Huidige marketing activiteiten:
“Zijn in opstartfase, nu hebben wij alleen een website”.

Marketing en duurzaamheid:
“Binnen de juiste markten heb je een troef in handen”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Geef het een kans”.
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Welna Bouwhout
Opstallen in inlands hout

Welna-BouwHout richt zich op het realiseren van Hout(Stapel)Bouw 
projekten met hoogwaardig lokaal hout. Het hout biedt uitstekende 
constructiemogelijkheden voor mooie en duurzame toepassingen.

www.welnabouwhout.nl

Rob Fernandes over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“Het aan de man brengen van een product”.

Belang van marketing:
“Het helpt omzet te  generen”.

Huidige marketing activiteiten:
“Wij doen nu te weinig aan marketing. We hebben een 
webwinkel, dat is het eigenlijk. Soms adverteren wij lokaal. Wel 
hebben we soms free publicity in vakbladen”.

Marketing en duurzaamheid:
“Bij ons is dat automatisch, wij verkopen uitsluitend 
FSC-producten”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Maak gebruik van regionale grondstoffen. En vermarkt deze”.
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Interface
Tapijttegels

Interface staat voor duurzaamheid. De Interface-producten en 
diensten helpen de klant om de impact van hun vloeroplossing op 
het milieu te verminderen.

www.interfacefl or.nl

Ferdy Thoonen over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“Het middel om onze 63% biobased polyamidegaren rijke 
tapijttegels in de hele wereld bekend te maken”.

Belang van marketing:
“Sinds 1992 zijn we bezig met duurzaamheid. De boodschap 
van onze oprichter Ray Andersen dat duurzaamheid een must is 
wordt via marketing extra gearticuleerd”.

Huidige marketing activiteiten:
“We hebben een state of the art website, we zijn wereldwijd 
aanwezig op vakbeurzen en presenteren ons in meer dan 150 
landen. We geven o.a lezingen, ook onder de noemer van de 
‘Ray Andersen Lectures”.

Marketing en duurzaamheid:
“Wij vinden dat beide disciplines onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden dienen te zijn”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Wees eerlijk en open. Ons motto is ‘Let’s be clear’”.
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ORGA architect
Architectenbureau

ORGA architect maakt gebruik van natuurlijke, milieuvriendelijke en 
gezonde materialen. Met de evolutie als inspiratiebron wordt 
gestreefd naar een unieke bouwkunst.

www.orga-architect.nl

Daan Bruggink over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“De manier om onze modern-ecologische projecten over het 
voetlicht te brengen”.

Belang van marketing:
“Modern-ecologisch bouwen is vernieuwend, wij zoeken 
vernieuwende markten”.

Huidige marketing activiteiten:
“Wij dragen naar buiten, we delen kennis en zijn informatief. En 
we bouwen natuurlijk kwaliteit”.

Marketing en duurzaamheid:
“Mede dankzij onze koploperspositie komt biobased-bouwen 
alsmaar meer in de aandacht”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Zichtbaar zijn, prijs concurrerend zijn, fl exible in gebruik, 
eenvoudig verkrijgbaar, eenvoudig te verwerken en de 
mogelijkheid bieden voor architecten vrij te ontwerpen”.
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Giesen Architectuur
Architectuur

Sander Giesen over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“Marketing help ons om in contact te komen met 
potentiele opdrachtgevers”.

Belang van marketing:
“De klanten komen niet vanzelf”.

Huidige marketing activiteiten:
“Website, veel links via andere websites, maandelijks een 
inloopavond waar een speciaal onderwerp wordt belicht. Deze 
avonden worden via de lokale kranten gecommuniceerd. Voor de 
rest ben ik altijd aardig”.

Marketing en duurzaamheid:
“De combinatie is populair, maar het begrip duurzaam is 
behoorlijk uitgehold. Wees eerlijk”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Wees niet opportunistisch”.

Architectenbureau Giesen levert duurzame bouwontwerpen, op maat 
gemaakt.

www.giesen.nl
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Fritz
Architectuur

Architectenbureau Fritz is een bureau dat zich richt op restauratie en 
verbouw van gebouwen. Het ambieert erfgoed en kennis in stand te 
houden en over te dragen aan volgende generaties.

www.bureaufritz.nl

Maarten Fritz over het vermarkten van duurzame 
bouwmaterialen:

Marketing:
“Marketing is voor mij pure communicatie”.

Belang van marketing:
“Het genereert werk”.

Huidige marketing activiteiten:
“Pure communicatie: via mond op mond, website, facebook en 
twitter. Ook staan we regelmatig in de vakbladen. Ook 
organiseren we bureaudagen geduende architectonische 
hoogtijdagen”.

Marketing en duurzaamheid:
“Duurzaamheid is door Monumentenzorg uitgevonden. Het is 
breder dan je denkt. Hergebruik en instandhouding zijn mooie 
voorbeelden van duurzaamheid”.

Advies voor ecologische bouwmaterialen:
“Leg goed uit waartoe een en ander dient”.
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3. 
SUCCESVOLLE
MARKETING
IN 
ZES  
STAPPEN
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Facebook was not originally created to be a 
company. It was built to accomplish a social 
mission - to take the world more open and 
connected.

Mark Zuckerberg

“

STAP 1: MISSIE
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3.1 Defi niëren van een 
missie
Een missie geeft weer wat de diepere reden of motivatie is voor 
iemand om met overgave zijn werk te doen. De missie heeft vaak 
te maken met wat je bijdraagt aan het welzijn van een ander. 
Een missie gaat dan ook verder dan de vraag: “Wat doe je of wat 
maak je?”. Een missie gaat zelfs verder dan de vraag: “Hoe doe 
je het of hoe maak je het?”. Een echte missie geeft antwoord op 
de essentiële vraag: “Waarom doe je het?”.

Een mooi voorbeeld van een missie is die van een verffabrikant. 
Als we zouden vragen wat hij doet dan zal hij zeggen: “Ik 
maak verf”. Niet zo inspirerend wellicht. Op de vraag: “Hoe doe 
je het”, zal hij bijvoorbeeld antwoorden: “Met een ingenieus 
kleurenmengsysteem en een geautomatiseerde taplijn”. Maar 
bij het antwoorden van de vraag: “Waarom doe je het?”, zullen 
zijn ogen gaan glinsteren als hij antwoordt: “Wij geven de wereld 
kleur”.

Veel werknemers zijn zich vaak in eerste instantie niet direct 
bewust van de missie. Maar zodra je ze erop wijst zullen ze 
enthousiast zijn en zich realiseren dat het maken van een pot 
verf leidt tot een emotioneel welzijn van de gebruiker. En dat 
motiveert!

De missie van een aantal bedrijven

Coca-Cola: 
Apple: 

Walt Disney: 
Nike: 
Van Wijhe Verf: 
Miele: 

Refresh the World’s Body Mind and Spirit.
Everything we do, we believe in challenging the 
status quo. We believe in thinking differently.
Happiness
Competition
Wij kleuren de wereld.
Perfecte kwaliteit leveren in alles wat we doen.
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We always overestimate what will change 
the next 2 years, and underestimate what 
will change the next 10.
Bill Gates

“

STAP 2: VISIE
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3.2 Het verbeelden en   
verwoorden van de visie
Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben, deze vast te 
leggen en deze uit te dragen. De visie moet een beeld geven van 
de markt waarin het bedrijf opereert. En, belangrijk, hoe deze 
markt zich gaat ontwikkelen.

Er zijn maar weinig bedrijven die een heldere visie hebben 
over de toekomst en deze ook hebben vastgelegd zodat ze 
hem kunnen delen met belanghebbenden. Juist door wel een 
visie te hebben kan de organisatie anticiperen op toekomstige 
behoeften en zich daar op voorbereiden. Dit zorgt ervoor dat 
het product-diensten portfolio van de onderneming relevant en 
onderscheidend blijft in de toekomst.

Een goede visie is gebaseerd op inzicht in de markt, de eigen 
onderneming, de afnemers en de concurrentie. Concurrentie 
moet ruim bezien worden. Bijvoorbeeld: Coca-Cola concurreert 
natuurlijk met Pepsi Cola. Maar juist ook andere dranken die met 
nieuwe relevante proposities komen kunnen sterk concurreren. 
Denk eens aan de impact van energie dranken zoals Red Bull. 
Als je te dichtbij kijkt naar je concurrentieveld kijkt dan zou je de 
echte bedreigingen wel eens over het hoofd kunnen zien.

Hoe kijkt u tegen de wereld aan?
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If you don’t know where you are going, 
any road will get you there.
Lewis Carroll

“

STAP 3: POSITIONERING
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3.3 Positioneren
Het defi niëren van een relevante propositie is het belangrijkste 
wat we in de marketing doen. We noemen dit positionering. Een 
goede positionering verwoordt de belofte die we doen aan de 
afnemer. Deze moet onderscheidend en relevant zijn. Bovendien 
moet de positionering richting geven aan de marktgerichte 
activiteiten die er ontwikkeld gaan worden.

Bij positionering gaat het om de wijze waarop we proberen te 
beïnvloeden wat klanten bij uw bedrijf denken en voelen en doen.

Het gaat om de relevante positie die je in het brein van de klant 
wilt innemen ten opzichte van de concurrentie.

Effectieve positionering onderscheidt uw bedrijf duidelijk van de 
concurrentie en geeft uw bedrijf een eigen identiteit/plek.

Iedereen binnen het bedrijf moet de positionering kennen en 
begrijpen zodat ze in dezelfde richting kunnen werken.

Goede positionering bestaat uit zes elementen. Deze zes 
elementen beschrijven wat uw bedrijf wil zijn, voor wie het dat wil 
zijn en waarom dat geloofwaardig zou zijn.

Een goede positionering zal richting geven aan alle 
marketingactiviteiten en misschien wel net zo belangrijk, het zal u 
vertellen wat u vooral niet moet doen.

De elementen van een positioneringstatement zijn:
1.   De doelgroep
2.   Het probleem van de doelgroep
3.   De markt waarin u concurreert
4.   Uw onderscheidend vermogen
5.   Uw ondersteunend bewijs voor uw onderscheidend  
       vermogen
6.   Uw eindbelofte aan de klant
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If your only tool is a hammer, every 
problem looks like a nail.
Abraham Maslow

“

STAP 4: DOELEN & STRATEGIEËN
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3.4 Doelen en strategieën

Inzichten Objectives Goals Strategies Measures
Product X is 
onbekend bij 
afnemers in 
branche A

Product X is 
bekend bij 
afnemers in 
branche A

7 van de 10 
afnemers 
kennen pro-
duct X

- Monsters 
  sturen
- Webpagina  
  maken
- Blogs 
  plaatsen

- 10 per week

- Gereed  
  per ...
- 2 per week

Nu we onze gewenste positie weten is het tijd om in beweging te 
komen.

Marketeers hebben veel gereedschap tot hun beschikking om 
actie te ondernemen. Alvorens deze te gebruiken is het belangrijk 
eerst de marketing doelen te formuleren.
Het is erg van belang precies te weten WAT u wilt bereiken 
voordat u zorgvuldig bepaalt HOE u dat gaat bereiken. Op het 
moment dat u weet wat u wilt bereiken, kunt u de juiste tools 
selecteren. Niet ervoor!
Dus, voor het selecteren van de tools bepalen we de doelen. 
Hierna bepaalt u de juiste marketingstrategieën die aansluiten op 
de doelen.

Een goed hulpmiddel hiervoor is het OGSM model.
O = Objectives (doelen in woorden)
G = Goals (doelen in getallen)
S = Strategieen (activiteiten in woorden)
M = Measures (activiteiten in getallen)
Op basis van de juiste inzichten en rekening houdend met de 
missie, visie en positionering zorgt het invullen van de OGSM 
voor een heldere aanpak.

Hieronder een voorbeeld dat een en ander verduidelijkt.
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Discipline is the bridge between goals and 
accomplishment.
Jim Rohn

“

STAP 5: DE MARKETING KALENDER
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3.5 De marketing kalender
“Plan the work and work the plan”. Het is van groot belang om de 
marketingactiviteiten goed te plannen en te communiceren binnen 
de gehele organisatie.

De marketing planning kalender helpt u uw marketing-
inspanningen te structureren. Deze kalender kan alleen werken 
door de combinatie van discipline en heldere communicatie.

Met andere woorden, zorg ervoor dat u minstens een keer per 
maand uw marketingkalender bijwerkt en communiceer de 
marketingprogramma’s minstens een maal in het kwartaal. Het is 
raadzaam om dit tijdig te doen voordat de activiteiten beginnen. 
Dit stelt anderen in de gelegenheid voort te bouwen op uw 
initiatieven en ze nog beter en impactvoller te maken.

Voorbeeld van een marketingkalender:

Jan Feb Ma Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Products Lanceren

Upgraden

Distributie Nieuwe 
outlets

Communi-
catie

Webinars

POS
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Birds are indicators of the environment. If 
they are in trouble we’ll soon be in trouble.
Roger Tory Peterson

“

STAP 6: HET DASHBOARD
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3.6 Het dashboard
Een goed dashboard bestaat uit een klein aantal indicatoren die 
aangeven of het goed gaat en ... hoe het zal gaan in de toekomst.

We onderscheiden twee soorten van indicatoren:
1.  Leidende indicatoren (actie)
2.  Volgende indicatoren (reactie)

Vooral de leidende indicatoren zijn van belang voor het plannen 
van succes. Het zijn de activiteiten die tot resultaat gaan leiden. 
Bijvoorbeeld: het aantal bezoeken dat een vertegenwoordiger 
afl egt, het aantal blogs dat u schrijft, het aantal innovaties dat u 
doet, het aantal beurzen waarop u present bent. Deze leidende 
indicatoren, mits ze goed zijn gekozen, zullen uw toekomstige 
resultaten bepalen.

Daarnaast zijn er de volgende indicatoren. Dit zijn de 
resultanten van uw acties. Hierop kun je niet sturen. Het is 
meer de boekhouding. Bijvoorbeeld: De omzet, de afzet, het 
marktaandeel, de winst, de naamsbekendheid. 

Veel bedrijven besteden te veel tijd aan het meten en 
bespreken van de volgende indicatoren. Eigenlijk is dat in de 
achteruitkijkspiegel kijken. Succesvolle bedrijven besteden 
de meeste tijd aan het bepalen en checken van de leidende 
indicatoren.
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4.
WERKBLADEN
Breng de theorie in de praktijk.
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1. Uw missie

WAT: __________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
HOE: __________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
WAAROM: ______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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2. Uw Visie

OP DE MARKT: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
OP UW BEDRIJF: ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
OP UW KLANT: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
OP UW CONCURRENT: ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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3. Uw positionering

DOELGROEP: __________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

PROBLEEM: ____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

CONCURRENTIEVELD: ___________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ONDERSCHEIDEND VERMOGEN: __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ONDERSTEUNING: ______________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

EINDBELOFTE : _________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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4. Uw doelen en strategieën

Inzichten Objectives Goals Strategies Measures
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5. Uw marketing kalender

Activiteiten Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
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6. Uw dashboard

Leidende
Indicator

Doel Realisatie Verschil

Volgende
Indicator

Doel Realisatie Verschil



SUCCESS

To laugh often and much,

To win the respect of intelligent people and the
affection of children.

To earn the appreciation of honest critics and
endure the betrayal of false friends.

To appreciate beauty. To find the best in others.

To leave the world a bit better, whether by
a healthy child, a garden patch or a redeemed social 

condition.

To know even one life has breathed easier because
you have lived.

This is to have succeeded.

Ralph Waldo Emerson
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