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Voorwoord
Voor je ligt een bronnenboek dat hoort bij de methode Secretarieel.info. Secretarieel.info is de methode voor
de volgende opleidingen:
• Secretaresse (niveau 3)
• Managementassistent/directiesecretaresse.

Bronnenboek Profiel 1: ’Verzorgen corporate informatie’ bevat de Beter werken en Vakkennis bronnen van de
leereenheden:
• Promotionele activiteiten
• Redigeren van teksten
• Samenstellen van promotiemateriaal
• Verzorgen van externe informatie.

Daarmee dekt dit bronnenboek de theorie af van de werkprocessen P1-K1 werkproces 1 t/m 3.

De bijbehorende opdrachten staan in de onlineversie van Secretarieel.info waarvoor een licentie op het
leerwerkplatform 24boost is vereist.
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HOOFDSTUK 1
Promotionele activiteiten

bepalen en uitvoeren



1.1 VAKKENNIS - COMMUNICATIEBELEID

Iedere organisatie heeft beleid over haar communicatie. Voor een bedrijf is goede communicatie een van de
belangrijkste voorwaarden om succesvol te zijn. Het gaat dan over de interne en externe overdracht van informatie.
Deze bron gaat vooral over de externe communicatie. Als managementassistent werk je actief mee aan het vormen
en uiten van de communicatie van de organisatie waar je in werkt.

WAT IS COMMUNICATIEBELEID?
De diensten en producten van het bedrijf worden onder de aandacht gebracht van de (potentiële) kopers door
middel van het communicatiebeleid van een bedrijf. Voordat je dit beleid kunt maken, moeten er een aantal
dingen zijn uitgezocht:
1. Wat ga je precies verkopen en hoe ga je dat onder de aandacht brengen?
2. Hoeveel budget heb je om dat te doen?
3. Wie gaat de communicatie doen? De communicatieafdeling of schakel je anderen in?

Heel belangrijk bij zowel interne als externe communicatie is de boodschap die je wilt overdragen. Ook de
visuele weergave van de boodschap is belangrijk. Alle communicatie-uitingen moeten in de juiste huisstijl
worden verspreid. De manier waarop een bedrijf zijn externe communicatie organiseert, heet een
'communicatieplan'. Een communicatieplan kan ook weer bestaan uit verschillende kleine
communicatieplannen, waar specifiek wordt ingegaan op de communicatie rondom een bepaald product of
bepaalde dienst.

INTERNE COMMUNICATIE
Interne communicatie is het beschikbaar maken, doorgeven en ontvangen van informatie tussen medewerkers
van dezelfde organisatie. Het is belangrijk dat iedereen binnen een bedrijf weet wat de eigen identiteit van het
bedrijf is, waar ze voor staan en wat de missie en visie zijn. En dit ook uitdraagt naar buiten. Zonder goede
interne communicatie weten medewerkers dat niet. Ook is interne communicatie natuurlijk zeer belangrijk
om te kunnen samenwerken en om op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen.

Voorbeelden interne communicatie
Bij interne communicatie wordt er bijvoorbeeld gebruikgemaakt van e-mail, intranet, personeelsbladen, interne
nieuwsbrieven en jaarverslagen. Ook social media kunnen worden ingezet als intern communicatiemiddel. Je
kunt gesloten groepen starten op Facebook of LinkedIn. Ook Yammer en Skype worden regelmatig gebruikt
als intern communicatiemiddel.

DOEL VAN EXTERNE MARKETINGCOMMUNICATIE
De externe marketingcommunicatie van een organisatie kan verschillende doelen hebben:
• de houding die een klant heeft over het product veranderen
• bepaald gedrag van een klant veranderen (koopgedrag)
• kennis overdragen over het product
• waardering voor het product krijgen
• duidelijk maken hoe het product zich onderscheidt van andere producten (positionering).
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Externe marketingcommunicatie hoeft dus niet altijd om verkoop te gaan: een organisatie ontwikkelt allemaal
activiteiten om het gewenste imago te krijgen. Ook hoe jij de telefoon opneemt en e-mails opstelt naar externe
partijen.

PROPOSITIE
Alle marketingcommunicatie vanuit een bedrijf is gericht op doelgroepen. Per doelgroep is er vaak een
verschillende boodschap. Als je de doelgroep hebt vastgesteld, bepaal je wat je wilt vertellen. Wat is de
boodschap? Een boodschap moet relevant, eenvoudig en onderscheidend zijn. Dat is nog niet bepaald
gemakkelijk!

Vaak is een boodschap te algemeen: 'Wij leveren kwaliteit en zijn klantgericht'. Maar wat zeg je dan eigenlijk?
En wat maakt jou anders dan alle andere bedrijven die zulke clichés gebruiken? Een organisatie vertelt graag
alles, tot in detail, over haar merk/product. Maar voor een communicatiecampagne is dat veel te veel. De
doelgroep kan dat nooit allemaal in zich opnemen. Probeer dus niet alles te vertellen: maak keuzes.

In de marketing gebruik je in plaats van het woord 'boodschap' het woord 'propositie'. In de propositie doe je
een belofte naar de klant. Een goede propositie:
• geeft aan wat essentieel en onderscheidend is aan het merk
• is niet te ingewikkeld
• is te gebruiken bij verschillende communicatievormen
• overdrijft niet.

Bij het bedenken van een goede propositie moet je uitgaan van de klant. Wat spreekt de doelgroep aan? Probeer
je weer de profielschets van de doelgroep voor de geest te halen. Een propositie wordt vaak verwoord in een
slogan.

Tips bij het maken van een propositie
• Om een propositie te maken, zet je allereerst op papier waarin jouw product onderscheidend is van de

andere, soortgelijke producten (usp’s). Het is belangrijk dat dit terugkomt in je boodschap.
• Vervolgens maak je een woordweb met het product in het midden, waarin je opschrijft welke associaties

je hebt met het product. Denk vanuit de doelgroep!
• Dat wat jouw product onderscheidend maakt, samen met de woorden uit je woordweb, maakt samen de

propositie. Vaak in de vorm van een slogan.
• Je kunt altijd inspiratie opdoen bij andere slogans, denk bijvoorbeeld aan de proposities van Nike, Whiskas,

Kruidvat of Snickers.

Een voorbeeld is de propositie van de collectieve reclames voor melk. Bij melk kun je bijvoorbeeld vanuit
de doelgroep denken aan ‘veel bouwstoffen’, ‘lekker’, ‘ontbijt’, ‘gezond’, ‘goed voor de botten’, ‘geeft
energie’, ‘natuurlijk’ en ‘calcium’. De afgelopen decennia waren de proposities van melk onder andere:
• Melk is goed voor elk.
• Melk, de witte motor.
• Met melk meer mans (dit is een hele oude).
• Ik drink melk, u ook?
Je ziet in deze proposities verschillende steekwoorden terugkeren, zoals ‘geeft energie’ bij ‘Melk, de witte
motor’.
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MEDIA
Bij het begrip 'media' wordt er al snel aan radio, tv en kranten gedacht. Maar ook een bierviltje, pakpapier of
kleding kan een communicatiemiddel (en dus een medium) zijn. En laten we social media niet vergeten!

Er zijn verschillende typen media, namelijk:
• visuele media (geschreven media als kranten en buitenmedia als billboards)
• auditieve media (radio)
• audiovisuele media (televisie en internet).

In marketingcommunicatie is er bijna altijd meer dan een medium nodig. Deze verschillende media stem je op
elkaar af, zodat ze elkaar versterken. Opvallend is dat het aantal media toeneemt, maar dat het aantal mensen
afneemt dat je per medium bereikt. En de advertentiekosten stijgen!

MEDIASELECTIE
Wanneer je media gaat kiezen voor je communicatieboodschap, moet je jezelf de volgende vragen stellen:
1. Wat is onze boodschap?
2. Welk effect moet de externe communicatie hebben?
3. Wanneer willen we onze doelgroep bereiken?
4. Hoe vaak willen we onze doelgroep bereiken?
5. Wat is het budget dat we te besteden hebben?

Bij het kiezen van de geschiktste media om mee te communiceren, spelen de volgende begrippen een belangrijke
rol: oplage, bereik, dekking, communicatievermogen en contactfrequentie. Wij gaan hier in op de eerste drie
begrippen.
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Met 'oplage' wordt het aantal gedrukte exemplaren van een blad of krant bedoeld. Dat hoeft dus niets te zeggen
over hoeveel mensen het blad of de krant gelezen hebben. Dat kan meer of minder zijn. Denk maar aan
leesmappen of mensen die op vakantie zijn. Alle personen die met het medium in contact komen samen,
noemen we 'bereik'. Het gratis krantje Metro heeft vaak wel drie lezers per krant. Het bereik is dus hoger dan
de oplage. Het percentage van de doelgroep die je bereikt, is de dekking.

VOOR- EN NADELEN MEDIUMTYPEN
Er zijn duidelijk voor- en nadelen van alle verschillende mediumtypen.

NadelenVoordelenMediumtype

Duur bij landelijke magazinesGroot bereikDagbladen

Ongeschikt voor specifieke
doelgroepen

Regionale dagbladen geschikt voor
geografische doelgroepen

Vaak oppervlakkig gelezenFlexibiliteit in formaat en plaatsing

Steeds minder populair bij
jongeren en laagopgeleiden

Actueel

Apart betalen voor
internetadvertenties

Op korte termijn te gebruiken

Sterke binding met lezers

Niet geschikt voor regionale
reclame

Duidelijke doelgroepenTijdschriften

Niet flexibel door lange
productieperiode

Uitstekende drukkwaliteit

Gaat langer mee dan dagblad

Hoger bereik

Hoge productiekostenGericht op geselecteerde
doelgroep

Sponsored magazines

Uitgeven kost veel tijdSterke klantenbinding

Niet nationaalGroot bereik door gratis
verspreiding

Huis-aan-huisbladen

Verschijnt eenmaal per weekRegionaal

Relatief lage kosten voor
adverteren

Hoge kostenBewegende beeldenTelevisie

Hoge toename aantal zendersGroot bereik

Zappende kijkersMensen kiezen niet om te kijken
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NadelenVoordelenMediumtype

Alleen geschikt voor korte en
eenvoudige boodschappen

Groot bereik onder werkenden en
automobilisten

Radio

Relatief lage kosten in vergelijking
met televisie

Klein bereikGedwongen om te kijkenBioscoop

Beperkte beschikbaarheidSterke attentiewaardenBuitenreclame

Weinig mogelijkheden tot
doelgroepsegmentatie

Groot bereik

Afhankelijk van ontvangerInteractiefInternet

Actueel houden is tijdrovendZo duur of goedkoop als je zelf wilt

24 uur per dag beschikbaar

MEDIALANDSCHAP
Wanneer je alle media die je kunt gebruiken voor jouw doelgroep op een gestructureerde manier in kaart brengt,
heet dat een 'medialandschap'. Om de pers te benaderen of andere communicatieacties te ondernemen, heb
je een overzicht van het medialandschap nodig.

Het medialandschap is constant aan het veranderen. Helemaal in deze tijd met snelle technologische
ontwikkelingen. Buiten media als kranten en tv zijn er vele soorten social media, die ook telkens weer veranderen.
Mensen lezen niet alleen minder kranten en volgen steeds meer het nieuws op hun telefoon, ze kijken ook
minder tv om in plaats daarvan via internet een programma terug te kijken of live te volgen. Ook door de
opkomst van media als Netflix wordt er minder televisiegekeken.

WAAROM EEN COMMUNICATIEPLAN?
Heel vaak worden communicatiemiddelen willekeurig ingezet. Er is dan geen samenhang tussen verschillende
communicatie-uitingen van een bedrijf. De communicatiemiddelen versterken elkaar dan ook niet, er zit geen
lijn in de verschillende acties. Een goed communicatieplan maakt duidelijk wat de communicatiestrategie is.

Om een positief imago te krijgen en merkbekendheid op te bouwen, zijn veel inspanningen van allerlei mensen
gedurende lange tijd nodig. Veel organisaties beseffen dat niet zo goed. Zij werken niet op basis van een plan,
maar zijn erg gericht op de middelen: een leuke advertentie, een mooie tv-spot, een gave Facebook-actie. Maar
deze activiteiten staan allemaal los van elkaar, als je ze niet op elkaar afstemt. Er is geen duidelijke strategie,
het blijven zo losse flodders.

INHOUD VAN EEN COMMUNICATIEPLAN
Als organisatie wil je regelmatig, op een herkenbare en onderscheidende manier, met je doelgroepen
communiceren. Communicatie voer je uit op basis van een duidelijk plan dat onder andere is afgestemd op
het ondernemersplan, de merkstrategie en de marketingstrategie. Er zijn veel verschillende soorten
communicatieplannen, grote en kleine. Het maakt veel uit of je een communicatieplan maakt voor een vijfdaags
festival met 50.000 bezoekers of een plan voor de opening van een nieuwe locatie.
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Een volledig communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:
• centrale vraag

Wat is je communicatieprobleem? Wat is het doel van het plan?
• analyse en onderzoek

Welke interne en externe factoren hebben invloed op het plan?
• SWOT-analyse
• doelgroepomschrijvingen
• communicatiedoelstellingen

Wat moet de doelgroep weten, vinden en doen?
• boodschap, ook wel 'propositie' genoemd

Wat is je belofte naar de klant?
• strategie

Hoe wil je de doelstellingen gaan halen?
• middelen

Hierbij gebruik je de instrumenten uit de promotiemix.
• tijdspad

Wanneer ga je welke middelen inzetten?
• budget

Hoeveel geld heb je tot je beschikking en hoe ga je het uitgeven?
• uitvoering

De uitvoer van het plan coördineren, draaiboeken maken, huisstijl bewaken.
• evaluatie

Is het plan gegaan zoals je dacht en wat zou je de volgende keer anders doen?

Zorg er altijd voor dat ook het communicatieplan in de huisstijl is van het bedrijf. Een dergelijk plan laat je altijd
controleren door je leidinggevende of opdrachtgever voordat je begint met het inzetten van de
communicatiemiddelen.

Voorbeeld van een communicatieplan.

1.2 VAKKENNIS - MARKETING
'Marketing' is een breed begrip. Er is vaak verwarring over wat het precies betekent. Sommige mensen noemen
‘reclame’ marketing. Of zeggen dat ze Marketing studeren, terwijl ze eigenlijk Commerciële economie studeren. Bij
marketing draait het niet alleen maar om verkoop. Marketing probeert ook vragen te beantwoorden als ‘Welke
mensen willen deze producten kopen?’, ‘Welke behoeftes en wensen hebben mijn klanten?’ of ‘Aan welke producten
is er behoefte?’

WAT IS MARKETING
De definitie van 'marketing' zoals het gebruikt wordt door het NIMA (de beroepsvereniging voor marketing) is:

Marketing zijn alle activiteiten om producten en diensten optimaal af te zetten, door bij het aanbieden
ervan zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften en specifieke wensen van de (potentiële)
kopers.
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Het woord 'marketing' is een samensmelting van de Engels zin getting to the market. Marketing is je producten
verkopen op de markt van vraag en aanbod, door altijd rekening te houden met de wensen van degenen die
het product willen kopen (de doelgroep). Marktonderzoek speelt hierin een grote rol. Alle organisaties doen
aan marketing, ook als ze geen winstoogmerk hebben. Denk bijvoorbeeld aan de reclames tegen pesten of
tegen roken. Dat is ook een vorm van marketing.

Er zijn enkele redenen waarom er vaak verwarring is over het woord 'marketing'. Marketing is een jong vak en
nog volop in ontwikkeling. De gedachte dat je bij verkoop rekening moet houden met de wensen van je klant,
kwam pas rond 1950 bij de producenten op. Ook heeft marketing een multidisciplinair karakter. Het heeft veel
raakvlakken met andere wetenschappelijke denkrichtingen, zoals psychologie en sociologie. Daardoor is het
moeilijk in een hokje te vangen. Communicatie is het startpunt van marketing. Er is veel overlap tussen
marketingbeleid en communicatiebeleid.

HET MARKETINGCONCEPT
Als een bedrijf het marketingconcept hanteert, zal het bij alles wat het doet de klant (afnemer) centraal stellen.
De behoeftes en wensen van de kopers worden als uitgangspunt genomen bij alle activiteiten van het bedrijf.

Het marketingconcept is ontstaan omdat er meer producten en diensten op de markt zijn dan dat er echt nodig
zijn voor consumenten. Er is dus overvloed. Je moet als bedrijf goed kijken of er een wens is naar een product
voordat je het op de markt brengt. Dat doe je door altijd naar de behoeftes van de (potentiële) kopers te kijken.
Om dit te weten te komen, doet een organisatie regelmatig marktonderzoek.

DE MARKETINGMIX
Hoe zorg je nu voor een goede marketing die past bij je doelgroep? Hiervoor maken marketeers de marketingmix.
De marketingmix bestaat uit enkele onderdelen, die worden 'marketinginstrumenten' genoemd. De
marketinginstrumenten worden ook wel 'de zes P’s' genoemd. Deze P’s staan voor:
• Product
• Prijs
• Plaats
• Promotie
• Presentatie
• Personeel.

De zes P’s zijn allemaal even belangrijk en hebben allemaal met elkaar te maken. Wanneer een bedrijf iets
verandert aan één P, dan zullen ze ook naar de andere P’s moeten kijken. De marketingmix moet met elkaar
in evenwicht zijn.

Product
Met het product kan het bedrijf aan de wensen van de consument tegemoetkomen. De onderdelen die onder
de P van 'product' vallen, zijn:
• assortiment
• merk
• kwaliteit
• verpakking
• service en garantie.
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Deze onderdelen samen worden de 'productmix' genoemd. De onderdelen van de productmix zijn afhankelijk
van elkaar en moeten elkaar ondersteunen.

Product.

Prijs
De prijs hangt af van de vraag, de kosten, de concurrentie en natuurlijk van de consument. Er zijn veel strategieën
om de goede prijs voor een product te bepalen. Het succes van een bedrijf is ook afhankelijk van het juiste
prijsbeleid.

Prijs.
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