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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Doelgericht.info. Doelgericht.info
is de methode voor de volgende opleidingen:
• Medewerker marketing en communicatie (niveau 4)
• Medewerker evenementenorganisatie (niveau 4).

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van
het beroep. De eisen die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag
te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd kwalificatiedossier.
In dit kwalificatiedossier staan de kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste
taken die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen
moet je werkprocessen uitvoeren en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn
eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren. Om dat goed te kunnen doen
moet je allerlei kwaliteiten ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief nemen,
vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. Dat noem je competenties.
De bronnenboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit bronnenboeken en een website. Voor elke opleiding heb je een
aantal bronnenboeken nodig. In deze bronnenboeken wordt de basistheorie beschreven
en worden begrippen uitgelegd.

Op de website vind je in het Opdrachtenmagazijn de opdrachten en extra
bronnenmateriaal onder Bronnen. Deze website kun je bereiken via
www.doelgericht.info.

Het Opdrachtenmagazijn
In het Opdrachtenmagazijn vind je kennisvragen, inzichtopdrachten, opdrachten
waarvoor je in actie moet komen en casussen. Deze zijn onderverdeeld per opleiding,
kerntaak, boek en hoofdstuk.
Je kunt op verschillende manieren met het Opdrachtenmagazijn werken. Je kunt
bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je bronnenboek afronden en daarna in het
Opdrachtenmagazijn de bijbehorende opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook
beginnen met de opdrachten en het bronnenboek erbij pakken als je extra informatie
nodig hebt.

Door middel van de zoekoptie aan de linkerkant van het scherm kun je de juiste
opdrachten gemakkelijk terugvinden – het zoeken, selecteren en filteren van opdrachten.
De opdracht kun je van de website downloaden en in Word maken. Daarna kun je de
opdracht uitprinten of opslaan.
Voordat je begint met het maken van de opdrachten, moet je dit even overleggen met
je docent. Hij zal je vertellen hoe je precies met de opdrachten aan de slag moet.

Tip
Lees in de Helpfunctie op de website goed na hoe alles precies werkt.
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Bronnen
Bij sommige opdrachten of activiteiten uit het Opdrachtenmagazijn heb je hulpmiddelen
nodig. Dit kan een filmpje zijn, een geluidsfragment of een link naar een website. Deze
hulpmiddelen staan onder het kopje ‘Bronnen’. Deze kun je door middel van de zoekoptie
aan de linkerkant ook weer makkelijk terugvinden.
Daarnaast staan er ook per opleiding en kerntaak hyperlinks naar de websites en links
naar leuke ondersteunende filmpjes op YouTube. Deze staan soms niet direct in verband
met een opdracht, maar zijn wel leuk en interessant om te bekijken op het moment dat
je met een bepaald hoofdstuk bezig bent.
Ook wordt er vanuit de bronnenboeken naar filmpjes en hyperlinks verwezen.

Inloggen
Bij Doelgericht.info hoort een licentie die toegang geeft tot de website
www.doelgericht.info. Op deze website vind je opdrachten, filmpjes en hyperlinks. De
licentie moet je eerst activeren.

Het activeren gaat als volgt:
• Ga naar licentie.edu-actief.nl.
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentie in die je bij dit product

hebt gekregen. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op www.scoren.info.
Voer je gebruikersnaam en wachtwoord rechtsboven op de website in. Vervolgens krijg
je toegang tot het Opdrachtenmagazijn en de Bronnen.

Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn na het activeren van de licentie twaalf
maanden geldig op www.doelgericht.info.

Veel succes!
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1. Mbo en marketing

1.1 Inleiding

Gefeliciteerd! Jij bent begonnen aan een opleiding in de marketingbranche. Daarbij
horen op mbo-niveau de functies medewerker marketing en communicatie en
medewerker evenementenorganisatie.

Bij het woord 'marketing' denken mensen al snel aan reclame, maar marketing is
natuurlijk veel meer dan dat. Het gaat er vooral om dat je de markt, waarin je je
producten verkoopt, begrijpt. Wat zijn mijn doelgroepen? Hoe maken onze klanten
keuzes? Wat doen de concurrenten? Wat is onze toegevoegde waarde? Als medewerker
marketing (ook wel ‘marketeer’ genoemd) is het jou taak de markt te doorgronden.
Daarvoor heb je behoorlijk wat kennis, inzicht en vaardigheden nodig.

Een evenement organiseren doe je ook niet zomaar even. Er komt van alles bij kijken:
een goede planning met afspraken maken, een locatie regelen, de publiciteit rondom
het evenement, administratieve werkzaamheden en nog veel meer.

Je hebt allerlei soorten evenementen, zoals muziekfestivals, sportevenementen,
stadsfeesten, congressen en beurzen. Maar er zijn steeds meer evenementenbureaus
die zich toeleggen op kleinere evenementen. Je kunt hierbij denken aan familiefeesten
of een bedrijfsuitje.

Bij het organiseren van een groot evenement komt heel wat kijken.
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1.2 Beroepen op een rijtje

Het kenniscentrum voor economie en administratie schrijft het volgende over de
medewerker marketing, communicatie en evenementen en de medewerker
evenementenorganisatie:

'De medewerker marketing, communicatie en evenementen doet veel kantoorwerk,
vooral op de eigen afdeling. De medewerker voert werk uit waarvoor deels
standaardwerkwijzen gelden, maar dat deels naar eigen inzicht moet worden
uitgevoerd. Hij werkt ook regelmatig met andere afdelingen samen en voert
besprekingen met opdrachtgevers. Soms werkt hij onder tijdsdruk.

De medewerker evenementenorganisatie werkt vaak buiten kantoortijden en heeft
met piekperioden en wat rustigere perioden te maken.

Hoe kleiner de organisatie waarin de medewerker marketing, communicatie en
evenementen werkzaam is, hoe diverser de werkzaamheden zijn en hoe vaker de
vakgebieden marketing, communicatie en evenementen gecombineerd uitgevoerd
worden.

Resultaat van het beroep
Als de medewerker marketing, communicatie en evenementen zijn werk goed heeft
gedaan, heeft de organisatie op tijd de beschikking over operationele plannen om
het strategisch marketing- en communicatiebeleid te realiseren en zijn er
ten behoeve van de eigen of andere organisaties relevante online en offline marketing-
en communicatieactiviteiten, marktverkenningen en marktonderzoeken en
evenementen uitgevoerd met het gewenste resultaat.'

In elk geval kun je uit deze tekst halen dat er twee belangrijke aandachtsgebieden
binnen de opleiding zijn: marketing & communicatie en evenementenorganisatie. Je
zou marketing en communicatie ook nog uit elkaar kunnen halen, zodat je drie functies
onderscheidt:
• medewerker marketing
• medewerker communicatie
• medewerker evenementenorganisatie.

Medewerker marketing
De medewerker marketing is vooral werkzaam op een afdeling Marketing of
Communicatie bij een verscheidenheid aan organisaties en sectoren. Als medewerker
marketing assisteer je de marketingmanager. Je helpt bij het opstellen en uitvoeren van
operationele plannen, zoals marketing- en verkoopplannen. Daarbij probeer je zoveel
mogelijk in te spelen op de behoeften en wensen van de doelgroepen. Afhankelijk van
de organisatie houdt de medewerker marketing zich naast marketing ook bezig met
verkoop en/of communicatie.

Medewerker communicatie
De medewerker communicatie is ook werkzaam op een afdeling Marketing of
Communicatie. Als medewerker communicatie lever je een bijdrage aan het uitvoeren
van het communicatiebeleid. De activiteiten van de onderneming vertaal je via effectieve
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communicatie. Je richt je op interne en externe doelgroepen. De medewerker
communicatie weet hoe je de verschillende doelgroepen het best kunt bereiken en geeft
zo bekendheid en een goed imago aan de organisatie.

Medewerker evenementenorganisatie
De medewerker evenementenorganisatie werkt meestal bij bedrijven die zich
bezighouden met de organisatie van evenementen. Denk aan festivals, concerten,
tournees, congressen en beurzen. Als medewerker evenementenorganisatie stel je voor
elk evenement een draaiboek op en heb je intensief contact met bijvoorbeeld technici,
gastsprekers, cateringbedrijven en beveiligers. Tijdens het evenement ben je altijd
aanwezig om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt.

1.3 Taken van de medewerker
evenementenorganisatie

Het werk van een medewerker evenementenorganisatie bestaat vooral uit evenementen
organiseren. Daarnaast verwacht het bedrijfsleven een bredere basis op het gebied van
marketing en communicatie. Ook op dat gebied kun je straks taken hebben, bijvoorbeeld
een communicatieplan schrijven. Binnen de taken voer je verschillende beroepsactiviteiten
uit. Zo’n activiteit noem je een werkproces.
Denk aan:
• overleggen met de opdrachtgever
• het maken van een plan van aanpak
• het regelen en coördineren van het vervoer van materialen en personen
• het regelen en coördineren van de inrichting van ruimten en de installatie van

materialen
• het regelen en coördineren van de dagelijkse voorzieningen
• ondersteunende werkzaamheden op het gebied van personeelszaken
• het coördineren van de veiligheid van locaties
• het coördineren en bewaken van de voortgang tijdens het evenement en het

evalueren van het evenement.

Voorbeeld vacature medewerker evenementenorganisatie.
Medewerker evenementenorganisatie M/V bij evenementenbureau Go for it

De werkzaamheden
Als medewerker evenementenorganisatie organiseer je voor onze opdrachtgevers
diverse evenementen, zoals open dagen, bedrijfsfeesten en congressen.

Wat ga je doen?
Je bent de spin in het web tijdens de voorbereiding en uitvoering van
bedrijfsevenementen. Je maakt draaiboeken en controleert of alles volgens plan
verloopt. Daarnaast heb je contact met alle betrokken partijen bij het evenement:
van de projectleider tot sprekers en van de catering tot beveiliging. Op de dag van
het evenement ben je aanspreekpunt en vraagbaak voor de betrokkenen. Eventuele
problemen los je op een creatieve manier op. Je legt verantwoordelijkheid af aan het
Hoofd bedrijfsevenementen.
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Wie zoeken wij?
We zoeken jou als je:
• goed kunt samenwerken
• een organisatietalent bent
• creatief en oplossingsgericht kunt werken
• goede sociale en communicatieve vaardigheden hebt
• stressbestendig bent.

Herken jij jezelf in deze beschrijving? Dan ontvangen we graag je sollicitatiebrief en
cv!

Wil je zien wat een medewerker evenementenorganisatie op mbo-niveau doet? Ga dan
naar Doelgericht.info. Daar vind je bij de bronnen de ECABO-beroepenfilm 'Medewerker
evenementenorganisatie'.

Overleggen met de opdrachtgever
Om een evenement goed te kunnen organiseren, is het erg belangrijk dat je precies
weet wat het evenement inhoudt en wat de specifieke wensen zijn. Om hier achter te
komen, ga je in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever kan je eigen
leidinggevende zijn, maar ook kun je direct contact hebben met het bedrijf dat de
opdracht aan jullie evenementenbureau heeft gegeven. In het laatste geval is het
belangrijk dat je je eigen bedrijf positief presenteert. De opdrachtgever huurt jullie
expertise in en betaalt daarvoor. Zorg er daarom voor dat je je goed voorbereidt op het
gesprek, zodat de opdrachtgever jou ook als deskundige ziet. In het overleg stel je al
je vragen en zorg je ervoor dat er geen onduidelijkheden meer zijn. Aan het einde van
het gesprek heb je ook een goed beeld van de wensen en ideeën en het te besteden
budget van je opdrachtgever. Met een budget bedoel je de hoeveelheid geld die
beschikbaar is om het evenement te organiseren.

Magda Peters heeft een eigen evenementenbureau, Go for it. Zij kan veel vertellen
over hoe het er in het vak aan toegaat.

Magda:
“Als ik een eerste gesprek heb met een opdrachtgever, vraag ik altijd: met welk gevoel
wilt u dat uw gasten naar huis gaan? Met deze vraag achterhaal ik het doel van het
evenement. Een doel is bijvoorbeeld kennisoverdracht, zoals bij een seminar. Of
binden en verbinden, bijvoorbeeld bij een relatiedag. Het kan ook zijn dat een bedrijf
de loyaliteit van zijn medewerkers wil vergroten met bijvoorbeeld een personeelsfeest.
Als je de doelstelling van een evenement helder hebt, kun je daaruit veel meer halen.
Wees dus niet meteen tevreden met een antwoord als: 'We willen de mensen een
leuke dag bezorgen.' Vraag dan door. Dat komt het uiteindelijke evenement zeker
ten goede!”

Maken van een plan van aanpak
Met alle informatie uit het overleg en de afspraken die je hebt gemaakt met je
opdrachtgever, ga je aan de slag met een plan van aanpak. In dit plan staan in grote
lijnen de zaken die je moet regelen. Je stemt het plan van aanpak af met je
leidinggevende en zorgt ervoor dat je bij alle stappen goed kunt uitleggen waarom je
ervoor gekozen hebt om het zo te doen. Dan is het moment aangebroken dat je het
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plan bespreekt met je opdrachtgever. Er zullen altijd zaken zijn die nog aangepast
moeten worden. Als de opdrachtgever akkoord is, kun je een eerste aanzet maken voor
het draaiboek. In het draaiboek staat gedetailleerd beschreven wie wat wanneer moet
doen. Een vereenvoudigd draaiboek kan de vorm hebben van een checklist, een lijst
waarop je kunt afvinken welke dingen gedaan zijn.

Magda:
“In mijn draaiboek zit altijd een schema waarin staat wie wat moet doen op welke
tijd en datum. Ook voeg ik een callsheet toe. Daarin staan de belangrijkste
telefoonnummers. In het draaiboek zit ook een calamiteitenplan, waarin staat wat
gedaan moet worden in geval van nood. Ik hanteer geen standaarddraaiboek. Het
draaiboek kan per soort evenement verschillen. Bij een groot publieksevenement is
er veel aandacht voor het calamiteitenplan, vergunningen, het logistieke proces en
bijvoorbeeld de afvoer van afval. Bij een kleiner evenement dat plaatsvindt op een
bestaande locatie, zoals een feestzaal, is dat meestal niet nodig. Daar zijn dat soort
zaken al geregeld.”

OpmerkingVerantwoordelijkeLocatieActiviteitTijdDatum

PietAankomsthalAankomst
techniek licht

09.00 uur9 april

MarleenMeeting
room

Briefing
gastvrouwen

09.30 uur9 april

Definitieve
plattegrond
gebruiken!

Piet/Jan/KarelCongreszaalStoelen en
tafels op
definitieve
plaats

10.00 uur9 april

------

------

Voorbeeld van een deel van een draaiboek.

Regelen en coördineren van het vervoer van materialen en personen
Nu het plan akkoord is, mag je echt aan de slag! Dat betekent veel regel- en
coördinatiewerk. Als je bijvoorbeeld een beurs organiseert, zul je veel materialen naar
de plaats van bestemming moeten brengen. Ook kan het zijn dat er mensen, zoals
sprekers of leveranciers, ter plekke moeten komen. Jij zorgt ervoor dat dat allemaal
vlekkeloos verloopt. Dit betekent dat je veel contact en overleg hebt met de mensen
die bij het evenement betrokken zijn. Zij moeten precies weten wie of wat er wanneer
en waar aanwezig moet zijn. Je zorgt er ook voor dat het vervoer aan de
(veiligheids)eisen voldoet. Van je opdrachtgever heb je een budget gekregen. De
opdrachtgever verwacht dat je daarmee professioneel omgaat. Wees daarom altijd
kritisch om te zorgen dat je de juiste kwaliteit voor de juiste prijs regelt.
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Regelen en coördineren van de inrichting van ruimten en de installatie van
materialen
Een evenement vindt altijd plaats op een bepaalde locatie. Dat kan een grote
evenementenhal zijn, maar ook een weiland. Elke locatie vraagt om haar eigen
aanpassingen om het geschikt te maken voor het evenement. Je overlegt met de
betrokkenen over wat allemaal nodig is en legt de afspraken vast in het draaiboek. Zorg
er altijd voor dat voldoende tijd is ingeruimd om alles goed te regelen en dat iedereen
goed op de hoogte is van wat je van hen verwacht. Soms is een wens van de
opdrachtgever niet goed in te passen op de locatie. Je moet dan creatief zijn om het
toch zo goed mogelijk te regelen.

Magda:
“Ik heb een keer meegemaakt dat een klant 235 mensen verkleed wilde hebben in
een tijdsbestek van anderhalf uur. Dat was een hele uitdaging! We hebben uiteindelijk
gewerkt met halve kostuums. Mensen moesten van tevoren hun maten doorgeven.
We hebben alle kostuums op naam in kledingzakken klaargelegd. Daarnaast hebben
we kamerschermen neergezet waarachter mensen zich konden verkleden en een
locatie ingericht waar mensen werden geschminkt en waar de accessoires klaar lagen.
De gasten mochten zich natuurlijk niet vervelen als ze op hun beurt moesten wachten.
We bedachten daarom activiteiten die ze in de wachttijd konden doen. Al met al een
ingewikkeld logistiek project, maar wel leuk!”

Regelen en coördineren van de dagelijkse voorzieningen
De dagelijkse voorzieningen (zoals eten en drinken) voor iedereen die bij het evenement
betrokken is, moet je goed regelen. Je werkt hierbij altijd vanuit de wensen en behoeften
van je opdrachtgever. Voor de catering zul je meestal een cateringbedrijf inhuren. Voor
de techniek bijvoorbeeld een geluidstechnicus en voor de sanitaire voorzieningen
bijvoorbeeld een toiletwagen of mobiel toilet. Op basis van de wensen selecteer je een
geschikt bedrijf en adviseer je je leidinggevende of de opdrachtgever over je keuze.
Daarnaast zorg je er natuurlijk voor dat het ingehuurde bedrijf precies weet wat je van
hen verwacht. Ook houd je tijdens het hele project in de gaten of alle afspraken worden
nagekomen.

Ondersteunende werkzaamheden op het gebied van personeelszaken
Bij vrijwel elk evenement moet je mensen (professionals of vrijwilligers) inzetten om er
een succes van te maken. Aan jou de taak om in overleg met je leidinggevende:
• de juiste mensen te regelen
• ervoor te zorgen dat iedereen op de juiste tijd op de juiste plek aanwezig is
• iedereen te informeren over wat ze moeten doen
• ervoor te zorgen dat de mensen (indien van toepassing) betaald worden
• de personeelsadministratie goed te regelen.

Coördineren van de veiligheid van locaties
Je moet er toch niet aan denken: een evenement dat uitloopt op een drama, omdat
zaken op het gebied van veiligheid niet kloppen. Het is erg belangrijk dat je op
veiligheidsgebied alles tot in de puntjes regelt. Je leidinggevende is uiteindelijk
verantwoordelijk voor de veiligheid, maar zorg er dan wel voor dat je belangrijke
aandachtspunten doorgeeft. Als je een beveiligingsbedrijf of -expert inhuurt, vraag je
verschillende offertes op en adviseer je je leidinggevende over de beste keuze. Je
informeert het gekozen beveiligingsbedrijf goed over de locatie en het evenement.
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Woedende stier verstiert rodeo-evenement

Wat voor 1.200 Amerikaanse rodeofans een mooie middag moet worden, loopt uit op
een ramp. Een 900 kilo zware stier bestormt de tribune, waarop het publiek in paniek
raakt en zich uit de voeten maakt.

Bron: De Telegraaf, 1 maart 2011.

Publiek dat gewond geraakt tijdens een evenement. Je moet
er niet aan denken…

Coördineren en bewaken van de voortgang tijdens het evenement en het
evalueren van het evenement
En dan is het eindelijk zover: het evenement begint! Dit is vaak de drukste en
spannendste tijd voor jou als medewerker evenementenorganisatie. Je ontvangt de
betrokken medewerkers en zorgt ervoor dat iedereen weet wat hij moet doen. Je hebt
je draaiboek bij de hand en houdt in de gaten of alles loopt zoals is afgesproken. Je
bent het aanspreekpunt bij problemen of vragen en zorgt ervoor dat je praktische
problemen goed oplost (of laat oplossen). Als het evenement voorbij is, betekent dat
niet dat het werk voor jou er ook op zit. Je evalueert het evenement en legt de
uitkomsten vast in een evaluatierapport. Evalueren betekent dat je terugkijkt op de
activiteit (in dit geval een evenement) en deze vergelijkt met de opdracht en het plan
van aanpak dat je vooraf had opgesteld. Uit die beoordeling kunnen verbeterpunten
komen. Door de verbeterpunten bijvoorbeeld te verwerken in je (standaard)draaiboek,
voorkom je dat je dezelfde fouten weer maakt.

Magda:
“Bij een evaluatie is een van de eerste vragen die ik stel: is de doelstelling gehaald?
Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Maar we kijken ook naar het organisatieteam.
Liep alles goed of ontbrak er wat? We evalueren of de aanlooptijd voor het evenement
voldoende was, of het draaiboek compleet was en hoe de deelnemers het hebben
ervaren. De tijdsplanning is vaak wel een aandachtspunt. Veel werkzaamheden kosten
meer tijd dan je van tevoren had ingeschat. Of je komt erachter dat je dingen bent
vergeten te regelen. Wat vaak vergeten wordt, zijn de activiteiten na het evenement,
zoals de afvoer van het afval of het verwijderen van de bewegwijzering. Bij het
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organiseren stap je makkelijk in de valkuil dat je je helemaal concentreert op het
evenement zelf en de dingen die daarna komen vergeet. Ik neem daarom in mijn
draaiboek altijd een afbouwschema op.

Door te evalueren creëer je een moment waarop je stilstaat bij hoe het evenement
is verlopen, wat de verbeterpunten zijn en hoe je de volgende keer fouten of
problemen kunt voorkomen. Een praktisch voorbeeld: voor apparatuur zijn vaak veel
kabels nodig. Die kun je niet altijd wegwerken. Daarom lopen ze dus wel eens over
de grond. Dat is natuurlijk geen veilige situatie, omdat mensen erover kunnen
struikelen. Ik regel daarom altijd rubberen matten die over de kabels gelegd kunnen
worden. Zo zijn er veel dingen die een keer fout zijn gegaan, maar waar je van leert.”

1.4 Taken van de medewerker marketing en
communicatie

Een medewerker marketing en communicatie doet veel kantoorwerk, vooral op de eigen
afdeling. Je voert werk uit waarbij voor een deel standaardwerkwijzen gelden. Een
ander gedeelte zul je naar eigen inzicht moeten uitvoeren. Als medewerker marketing
en communicatie ben je breed inzetbaar. Je werkt dus regelmatig samen met andere
afdelingen. Je bent vaak bezig met:
• het opstellen en uitvoeren van operationele plannen of projecten
• online en offline marketing- en communicatieactiviteiten
• marktonderzoek
• het verzorgen van corporate informatie.

Wil je zien wat een marketeer op mbo-niveau doet? Ga dan naar Doelgericht.info. Daar
vind je bij de bronnen de ECABO-beroepenfilm 'Marketing medewerker' en de film
‘Assistent communicatiemedewerker’.

Het werk van een marketeer verschilt per organisatie, maar in alle gevallen doen collega’s
een beroep op je kennis van de markt.

Vacature medewerker marketing

XY&Z is een marketingadviesbureau voor het MKB. Wij lossen alle marketing- en
communicatieproblemen voor de klant op. We werken zowel aan strategieën als aan
operationele zaken. XY&Z is een jong bureau met vijf medewerkers.
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Wij zijn op zoek naar een:

MEDEWERKER MARKETING (fulltime)

Wat is je rol?
Binnen het team heb je twee verantwoordelijkheden:
1. Je houdt je actief bezig met de uitingen die horen bij marketingacties.
2. Je bent betrokken bij marktonderzoeken.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een:
• mbo’er
• creatief persoon
• doortastende, leuke collega.

Opstellen en uitvoeren van operationele plannen of projecten
Als marketingmedewerker besteed je een groot deel van je tijd aan operationele plannen
maken en uitvoeren. Een operationeel marketingplan is een gedetailleerd plan van een
organisatie over wat er de komende tijd moet gebeuren en wie dat moet gaan doen.
Een operationeel plan kenmerkt zich door een korte looptijd. Dit kan enkele weken of
maanden beslaan, maar nooit meer dan een jaar. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad
en de hoeveelheid activiteiten doe je de uitvoering zelf, assisteer je de manager bij het
maken van een plan of werk je samen met collega’s in een werkgroep. Ook is het mogelijk
dat je commentaar moet leveren op een plan van een collega. Op basis van jouw ervaring
geef je dan aan welke bijstellingen volgens jou nodig zijn om de gestelde doelen te
bereiken.

Een plan opstellen begint bij zoeken naar de juiste informatie, bijvoorbeeld over de
markt of de doelgroep. Bepaal welke informatie relevant is voor het plan. Je maakt een
eerste selectie uit de informatiebronnen die je hebt verzameld. Daarna begin je met
het analyseren van de informatie. Check hierbij of je betrouwbare en bruikbare
informatie hebt. Scheid de hoofd- en bijzaken en vraag collega’s om je werk eens kritisch
te bekijken. Na een toelichting op je analyse voor het management heb je genoeg input
voor het maken van je plan.

Op basis van de informatie ontwikkel je voorstellen voor een operationeel plan. Natuurlijk
moet het voorstel qua tijdsplanning haalbaar zijn en passen binnen de financiële
mogelijkheden. Ook moet je voorstel aansluiten bij het imago van de organisatie.

Na eventueel commentaar van het management en/of je leidinggevende kun je het plan
verder uitwerken. Daarin maak je nu ook een nauwkeurige opgave van de tijd en de
kosten die nodig zijn voor de uitvoering. Overleg voor dit laatste weer met je collega’s.

Karel werkt als marketeer bij marketingadviesbureau MarkScope en kan veel vertellen
over hoe het er in het vak aan toegaat.

Karel:
“Ik stel mijn klanten altijd voor dat ik een presentatie verzorg over mijn
marketingonderzoek. Daar gebruik ik dan Prezi voor. Zo kan ik de vragen waar mijn
klanten nog mee zitten meteen beantwoorden. Dat is wel zo handig!”
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