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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.



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!



Inleiding
Opleiding
Voor jouw opleiding is het van belang dat je niet alleen theoretische kennis opdoet,
maar vooral dat je leert wat je met die kennis doet in de praktijk. In dit boek ben je
bezig met marketingvraagstukken uit het echte leven.

“Je moet nooit schrikken als je een opdracht krijgt. Men beschikt in zichzelf over alle
benodigde kracht om het doel te bereiken. Het is slechts nodig dat men zich deze kracht
herinnert. Als mensen zenuwachtig worden over een opdracht, komt dat doordat zij hun
mogelijkheden vergeten en zich alleen hun beperkingen herinneren.”

Bron: Citaat uit Goed Gezelschap – Z.H. Sri Shantananda Sarasvati (© The Society for the
Study of Normal Psychology).

Voordat je aan de slag gaat met de verschillende casussen en opdrachten, is het goed
om nog even de omgeving te beschrijven waar de medewerker Marketing en
Communicatie en de medewerker Evenementenorganisatie werkzaam zijn.

Jouw werkomgeving
Je doet meestal veel kantoorwerk, voornamelijk op de eigen afdeling. Het kan voorkomen
dat je een collega ondersteunt bij een opdracht en dat je zelfstandig contacten
onderhoudt met de opdrachtgever.

Je maakt vaak gebruik van standaardwerkwijzen en methodieken, maar het werk mag
je ook deels naar eigen inzicht uitvoeren. Je onderhoudt tijdens je werkzaamheden
contacten met andere afdelingen en/of collega’s en voert besprekingen met
opdrachtgevers. Regelmatig moet je onder tijdsdruk deadlines halen.

De medewerker Evenementenorganisatie werkt regelmatig buiten kantoortijden.



Hoe kleiner de organisatie waarin je werkzaam bent, hoe gevarieerder de
werkzaamheden vaak zijn. Bovendien voer je binnen een kleine organisatie de
vakgebieden Marketing, Communicatie en Evenementen meestal gecombineerd uit.

De medewerker Marketing en Communicatie kan werkzaam zijn bij een bedrijf met een
marketingafdeling, waarbij je in veel gevallen de marketingmanager ondersteunt met
het uitvoeren van de verschillende plannen. De medewerker Evenementen werkt meestal
bij een gespecialiseerd bedrijf dat zich bezighoudt met de organisatie van evenementen.

Middelgrote en kleinere organisaties hebben meestal geen aparte marketingafdeling.
Soms is er een commerciële afdeling waar de marketing- en verkoopfuncties zijn
samengevoegd. Bij specifieke projecten huren deze organisaties vaak capaciteit en
kennis in bij een gespecialiseerd marketing- en communicatiebureau.

Marcom@d
Marketing- en communicatiebureau Marcom@d speelt een centrale rol in de casussen.
Dit kleine en gespecialiseerde adviesbureau heeft negen medewerkers in dienst en is
gevestigd in de gemeente Doelendrecht. Bij de uitvoering van de projecten maakt
Marcom@d vaak gebruik van collega-(marketing)bureaus en gespecialiseerde consultants
(zzp’ers). Het voordeel hiervan is dat zij ervaring hebben binnen meerdere branches en
organisaties.

Jij werkt bij Marcom@d. Je krijgt bij elke casus één of meer duidelijke opdrachten zoals
je die in het echt ook zou kunnen krijgen. Sterker nog, alle opdrachten zijn gebaseerd
op voorbeelden uit de beroepspraktijk.

De collega’s met wie je in de casussen te maken krijgt, zijn:
• Jan-Victor van den Burg – eigenaar Marcom@d
• Marius Koomen – projectleider voor SjokoWell Investments
• Marjolijn Brink – projectleider voor Optiek Visibel en winkelcentrum Ommeland
• Henk Bevers – projectleider voor theater ’t Podium.

Werkwijze
Elke casus bevat dezelfde onderdelen:
1. Eerst schetsen we de context.

Wie is de opdrachtgever? Wat speelt er? Wat is jouw rol?
2. Daarna ga je je voorbereiden op de opdracht.

Stap voor stap leidt jouw leidinggevende je daar doorheen. In de casus heeft de
leidinggevende een fictieve naam, maar op school is het handig als jouw docent die
rol speelt.
De eerste stap is altijd het beantwoorden van theorievragen. Op die manier weet
je leidinggevende of je over de juiste basis beschikt om voor de klant aan de slag te
gaan.
De tweede stap is altijd het invullen van bijlage 1 (‘Marketingchecklist’) op basis van
informatie over de opdrachtgever.

3. Ten slotte beschrijven we de opdracht en de eisen waaraan het product dat je gaat
opleveren, moet voldoen.



De opdrachten
• Assisteren bij het opstellen van operationele plannen

De casus gaat over de oprichtingsfase van een nieuw bedrijf in de chocolademarkt.
Jouw opdracht bestaat uit het uitwerken van actieplannen voor de P van Product
en de P van Plaats.

• Marketing- en communicatieactiviteiten verzorgen
Deze casus draait om de verhuizing van een bestaande vestiging van Optiek Visibel
naar een andere locatie. De P van Promotie is hier van groot belang.

• Evenementen opzetten en uitvoeren
De casus betreft de viering van het 35-jarig bestaan van winkelcentrum Ommeland.
Het jubileumjaar is aanleiding om allerlei evenementen te (laten) organiseren.

• Assisteren bij marktonderzoeken
De casus gaat over een marktonderzoek naar het beter benutten van de faciliteiten
van theater ’t Podium. De P van Prijs en de P van Product spelen hier een belangrijke
rol.

We wensen je veel succes en plezier toe met de uitvoering van de verschillende
opdrachten.





1. Casus SjokoWell
Investments bv

1.1 Context

Je krijgt te maken met de startfase van een nieuwe chocoladefabriek in Noord-Brabant.
De ondernemer, Co van der Lade, heeft ervaring in de chocolade- en gebaksbranche en
weet uit marktonderzoek dat er vraag is naar ambachtelijk gemaakte, exclusieve en
eerlijke chocoladeproducten.

Het bedrijf
SjokoWell is een bedrijf in oprichting. De initiatiefnemer, Co van der Lade, heeft zijn
plannen uitgewerkt en via private funding enkele investeerders gezocht die met hem
samen het avontuur willen aangaan.

Samen met drie andere particuliere investeerders is het gelukt om het startkapitaal voor
de nieuwe onderneming bijeen te krijgen. De directie is bezig voorbereidingen te treffen
om de nieuwe chocoladefabriek op te richten. Deze zal de naam SjokoWell krijgen.
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Het ondernemingsplan
Er is een conceptondernemingsplan beschikbaar dat in grote lijnen de belangrijkste
elementen bevat voor de oprichting. Dit plan heeft de volgende hoofdstukken:
• Doelstelling
• De markt
• De producten
• Distributie en verkoop
• Logistiek
• Investeringen
• Omzet
• Winstdeling
• Initiële kosten
• Prijsniveau
• Operationele kosten
• Winst
• Actiepunten.

Het plan is niet compleet. Het plan moet aangevuld worden met extra informatie. In
elk geval met een marketingplan. Hiervoor zijn onderzoek en eigen creativiteit
noodzakelijk.

1.2 Voorbereiding

Co van der Lade heeft Marcom@d verzocht het bedrijfsplan verder uit te werken met
een marketingplan, gebaseerd op het ondernemingsplan. Jan-Victor, eigenaar van
Marcom@d, heeft Marius Koomen gevraagd of hij dit project zou willen coördineren.
Jouw docent speelt de rol van Marius Koomen.

Jouw rol
Nu de opdracht definitief binnen is, ga jij ook een rol spelen. Marius heeft jou gevraagd
hem te assisteren bij het opstellen en de invulling van een deel van het marketingplan.

Stap 1
Voordat je begint aan het operationele marketingplan voor de opdrachtgever, ga je
eerst een aantal vragen beantwoorden om je kennis van de theorie te toetsen. Het is
de bedoeling dat je deze vragen beantwoordt zonder je boeken te raadplegen. Als je
te veel fouten maakt, is het aan te bevelen dat je terugvalt op de theorie. Je docent
heeft de antwoorden.

Vragen

Vraag 1
Welke eigenschappen moet je hebben om in projecten goed uit de verf te kunnen
komen?

Vraag 2
Wat zijn de meest voorkomende taken als je in een project werkt?
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Vraag 3
Geef twee voorbeelden van non-profitorganisaties.

Vraag 4
Kwaliteitszorg is voor een onderneming van levensbelang. Organisaties kunnen hun
kwaliteitsnormen vastleggen en waarborgen. Organisaties die werken volgens de ISO
9000-normen, kunnen een certificaat aanvragen dat dit bewijst. Organisaties die
gecertificeerd zijn, krijgen regelmatig een certificeringsbureau op bezoek dat via een
zogenoemde audit controleert of de organisatie nog aan de eisen voldoet.

Geef een voorbeeld van zo’n bureau in Nederland dat deze audits uitvoert.

Vraag 5
In de distributieketen van leverancier naar afnemer kom je verschillende typen
groothandels tegen. Welke zijn dat?

Vraag 6
De Europese Unie is ontstaan door een samenwerking tussen Europese landen. Na de
Tweede Wereldoorlog begon Europa in 1945 met de wederopbouw.

Noem vijf mijlpalen die voor de landen in Europa belangrijk waren voor het realiseren
van een unie zoals deze nu bestaat.

Vraag 7
Tegenwoordig is meer sprake van mondiale samenwerking dan van handelsafspraken
tussen landen onderling.

Noteer vijf organisaties die zich vandaag de dag bezighouden met het in goede banen
leiden van de internationale handel.

Vraag 8
Als je naar de bedrijfsprocessen binnen een bedrijfskolom kijkt, zie je verschillende
stromen.

a.   Welke stromen ken je?
b.   Hoe lopen de stromen in de bedrijfskolom?

Vraag 9
Welke kengetallen kun je gebruiken bij de financiële analyse van een onderneming?

Vraag 10
a.   Wat zijn de liquide middelen van een onderneming?
b.   Bij de bepaling van de liquiditeit kun je drie ratio’s gebruiken. Welke?

Vraag 11
Welke fasen zou jij doorlopen bij het opstellen en uitvoeren van een operationeel
marketingplan?

Vraag 12
Wat is een marketingplan?
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Vraag 13
Waarom stelt een onderneming een marketingplan op?

Vraag 14
Wat is de missie van een onderneming?

Vraag 15
Wat is de visie van een onderneming?

Vraag 16
Een marketingplan bevat een hoofdstuk over de onderzoeksfase. Waarom is dit hoofdstuk
zo belangrijk voor het verdere plan?

Vraag 17
Bij de externe analyse van het marketingplan gebruik je DESTEP. Welke factoren maken
deel uit van deze analyse?

Vraag 18
Bij de externe analyse van het marketingplan gebruik je de ABCD-analyse. Welke factoren
maken deel uit van deze analyse?

Vraag 19
De financiële analyse (positie van de onderneming) maakt deel uit van de analysefase
van het marketingplan.

Welke bronnen zou jij raadplegen om meer inzicht te krijgen in de financiële situatie
van de onderneming?

Vraag 20
Marketingdoelstellingen liggen op een lager niveau dan ondernemingsdoelstellingen
en zijn doelstellingen van tactische aard. Het SMART-principe is een tool die vaak wordt
gehanteerd bij het opstellen van deze doelstellingen. Uit ervaring is gebleken dat de
ondernemingsdoelstellingen onvoldoende uitdagend en te behoudend zijn voor de
organisatie. Marketingkenners hebben de A van Acceptabel vervangen door de U van
Uitdagend. Het SMART-principe is in dit geval omgedoopt tot het SMURT-principe.

Wat betekenen deze letters?

Vraag 21
De marketingmix is samengesteld uit vijf P’s. Geef een opsomming van de verschillende
P’s met daarbij een korte toelichting.

Vraag 22
Een strategisch marketingplan kun je in tien stappen opstellen. Welke stappen zijn dit?

Vraag 23
Ondernemingen maken gebruik van verschillende doelstellingen om hun targets vast
te stellen. Welke soort doelstellingen ken jij?

Vraag 24
Als je een enquête opstelt voor een marktonderzoek, waaraan moet deze dan voldoen?
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Vraag 25
Welke soorten marktonderzoek ken jij en wat is het doel van deze onderzoeken?

Stap 2
Voor meer informatie kun je gebruikmaken van de praktijkbronnen en de theorie uit
een aantal boeken van Doelgericht.info.

• Praktijkbronnen
– Marketingchecklist – bijlage 1
– Ondernemingsplan SjokoWell Investments bv – bijlage 2
– Structuur marketingplan – bijlage 3
– Pure Chocolade Oxfam Novib – www.doelgericht.info
– Website Callebaut TV – www.callebaut.com.

• Theorie
– Werken in de marketing
– Basisdeel marketing
– Basisdeel marktonderzoek
– Basiscalculaties voor marketing.

Om je meer inzicht te geven in de chocolademarkt en de verschillende partijen die daar
actief zijn, is het rapport van Oxfam Novib (‘Pure Chocolade’) een goede handleiding.

Meer informatie over de chocolademarkt kun je vinden op de website van Callebaut:
www.callebaut.com. Callebaut is een leverancier van grondstoffen en halffabricaten
voor de chocolademarkt. Deze website bevat ook diverse filmpjes over de chocoladeketen.

Je begint met het lezen van de praktijkbronnen. De informatie uit de verschillende
documenten heb je nodig om de casus verder te kunnen uitwerken. Als je nog vragen
of opmerkingen hebt, is het verstandig deze met je docent te bespreken.

Je vat alle informatie samen door de marketingchecklist zo volledig mogelijk in te vullen.

Stap 3
Marius gooit je niet meteen in het diepe. Je hoeft geen volledig marketingplan te
schrijven. Hij wil dat je je bezighoudt met enkele onderdelen van hoofdstuk 4 van het
marketingplan. Bekijk bijlage 3 (Structuur marketingplan) om je te verdiepen in de
inhoud van dat hoofdstuk.
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