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Voorwoord

De meest succesvolle ondernemingen doen continu en consistent aan marketingplanning. Het opstellen van een marketingplan 

is echter niet eenvoudig. Het is een intensief en tijdrovend proces, waarvoor veel marktinformatie, analytisch vermogen en 

actiebereidheid nodig is. 

Een schema om een marketingplan te maken is daarom een handig hulpmiddel. Wie op zoek is naar boeken over marketing 

hoeft niet ver te zoeken. Goede schema’s zijn echter schaars. BouwKennis helpt hierbij graag, en presenteert een handleiding 

voor het vervaardigen van een marketingplan. Daarnaast hebben we op basis van marktonderzoek de informatie beschikbaar 

om uw marketingplan in te vullen.

Met behulp van dit schema slaagt u er relatief eenvoudig en snel in een goed marketingplan op te stellen. Maar dat betekent 

natuurlijk niet dat u op uw lauweren kunt rusten. De markt verandert voortdurend en daarop moet continu worden ingespeeld. 

Zo zult u uw plan minstens één keer per jaar moeten evalueren en bijstellen. 

Bijgaand treft u van BouwKennis een uitgebreide lay-out van een marketingplan waarmee u uw jaarlijkse marketingplan opti-

maal vormgeeft!

Boudewijn Goedhart,

Directeur BouwKennis
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1.  Executive summary
De executive summary is een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit het plan. Hierin komen onder andere 

de conclusies uit de SWOT-analyse, de gestelde doelen, gekozen strategieën en financiële verwachtingen. In deze 

samenvatting staan ook de argumenten voor de gekozen strategie. Wees hierbij zo concreet mogelijk.

2.  Vaststellen uitgangspositie
2.1. Inleiding

Een algemene inleiding op het marketingplan en het kader waarbinnen de beslissingen worden genomen. Geef hier de 

ondernemingsmissie en –doelstellingen weer, evenals de SBU-doelstellingen (Strategic Business Unit). 

2.2. Achtergrond

Beschrijf uw organisatie, segment, product en/of dienst. Evenals de voor het product geldende markt. Hierdoor wordt het 

duidelijk waarop het plan betrekking heeft.

2.3.  Realisatie doelstellingen afgelopen jaar

Als afsluiting van de introductie kunt u een beschrijving geven van de doelstellingen en resultaten van voorgaande jaren. 

Dit geeft meteen het niveau van de later te bepalen doelstelling aan. 

3. Situatie analyse
De situatieanalyse is een goede manier voor een organisatie om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de 

markt. Door regelmatig een situatieanalyse uit te voeren stelt een onderneming zich in staat om snel in te spelen op de 

veranderingen in de markt. 

Een situatieanalyse wordt gemaakt aan de hand van kwantitatief en kwalitatief onderzoek en geeft antwoord op de 

vraag: wat gebeurt er om ons heen en wat gaat er gebeuren in de toekomst? BouwKennis voert jaarlijks verschillende 

sectorgerichte onderzoeken uit die u kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Zo wordt bijvoorbeeld jaarlijks 

de positie van de belangrijkste spelers in de markt op het gebied van klanttevredenheid, naambekendheid en imago. 

Deze onderzoeken geven een beeld hoe u presteert t.o.v. de markt en uw concurrenten en komen goed van pas tijdens 

de bedrijfstak- en marketinganalyse. Voor uw externe analyse kunt u putten uit het BouwKennis Jaarrapport, dat opge-

bouwd is als een business- en marketingplan en een overzicht geeft van de belangrijkste economische en demografi-

sche ontwikkelingen in de bouwketen. Daarnaast brengt BouwKennis jaarlijks de marktomvang van diverse bouwdelen 

in de ruwbouw en afbouw in kaart. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om alle mogelijkheden te ontdekken.

3.1. Interne analyse

In de Interne analyse worden de organisatie, marketing en financiële situatie geanalyseerd. Deze analyse helpt marke-

teers bij het vaststellen van sterke en zwakke punten van de organisatie. De uitkomst van de analyse dient als input voor 

de SWOT in hoofdstuk 4. 

Marketingplan
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3.1.1. Organisatie

Beschrijf de mission statement, de huidige strategie van de organisatie, de organisatiestructuur en de bedrijfscultuur.

3.1.2. Marketing

Hoe ziet de huidige marketingstrategie van uw organisatie eruit? Denk aan de invulling van de marketingmix, segmenta-

tie en positionering. Waar staat uw organisatie nu in de markt en hoe denken uw klanten over u? 

3.1.3. Financiële situatie

Analyse van de huidige financiële situatie m.b.v. rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. Bestudeer uw jaarverslagen en 

jaarrekeningen.

3.2. Externe analyse

In de externe analyse worden de voornaamste omgevingsfactoren benoemd die effect hebben op de onderneming. 

Deze analyse helpt markerteers bij het vaststellen van kansen en bedreigingen die later als input dienen voor de SWOT 

in hoofdstuk 4.

3.2.1. Marktanalyse

In deze stap wordt de markt van de onderneming in kaart 

gebracht. Dit wordt gedaan door formulering van de missie 

van het bedrijf en de toepassing van het Abell model.

Het toepassen van het Abell model geeft een duidelijk 

inzicht in de huidige markt waarbinnen de organisatie haar 

activiteiten ontplooit. Het geeft kort gezegd de business 

scope weer en is daarmee  een prima uitgangspunt om 

een groei- of continuïteitsstrategie te formuleren.

Het Abell model bestaat uit 3 dimensies:

•  de afnemersdimensie: wie zijn onze afnemers? Welke 

 doelgroepen bedienen we?

•  de behoefte/functiedimensie: welke behoeften van 

 onze afnemers vervullen we?

•  de technologiedimensie: welke technologieën 

 gebruiken we. Wat is ons onderscheidend vermogen? 

 Hoe spelen we in op de behoeften van onze afnemers?

Wanneer u bovenstaande dimensies in het model van 

Abell invult, ontstaat er een driedimensionaal snijvlak, de 

business scope. Deze scope toont in één oogopslag waar 

de organisatie staat. Hiervandaan kunt u de volgende 

vragen formuleren:

• Welke behoeften van onze afnemers vervullen we 

 nog niet?

•  Dienen we andere technologieën in te zetten om de 

 behoeftes van onze afnemers te vervullen?

•  Zijn er wellicht andere, nieuwe klantgroepen, met 

 dezelfde behoeften als onze huidige afnemers die   

 we nog niet bedienen? 

Business definition-model van Abell

Customer needsCustomer groups

Distinctive
competencies

Business
definition

Hoe voorzien we in deze behoeften?

Welke klanten worden bediend? In welke behoefte wordt voorzien?

Business definition-model van Abell uitgewerkt

Behoeften

Technologieën

Doelgroepen
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3.2.2. Macro-omgevingsanalyse

Een bedrijf heeft een grondige kennis nodig van de directe omgeving en de meer indirecte, maatschappelijke omgeving 

van zijn organisatie. Hiervoor gebruikt u een DEPEST-analyse. Deze analyse geeft een weergave van alle externe 

invloeden op macro niveau. Het betreft demografische, economische, politieke, ecologische, sociaal-culturele en tech-

nologische invloeden. 

3.2.3. Bedrijfstakanalyse/ Meso-omgevingsanalyse

Voor een analyse van de bedrijfstak wordt gebruik gemaakt van het Vijfkrachtenmodel van Porter. Dit model geeft inzicht 

in de structurele winstgevendheid van een bedrijfstak en de intensiteit van de concurrentie.

Het vijfkrachtenmodel van Porter is een middel om op mesoniveau de concurrentie binnen de bedrijfstak in kaart te bren-

gen. Door naar de bedrijfstak te kijken en niet alleen naar de directe concurrentie ontstaat een integraal beeld van de gehele 

branche. Daarmee geeft het een goed beeld van de invloed van de eigen organisatie op de vijf krachten binnen de markt 

en andersom. Het doel van de analyse is om inzicht te verkrijgen in kansen om de concurrentiepositie te verbeteren.

De basis van het model wordt gevormd door de vijf krachten en de onderlinge samenhang van deze krachten binnen 

de bedrijfstak. Onderstaand treft u een korte uitleg van deze vijf krachten. Vervolgens gaat u na hoeveel invloed deze 

krachten op uw eigen organisatie hebben. 

1. De bedreiging van toetreders

 Hoe aantrekkelijk is de markt voor nieuwe toetreders? Nieuwe marktspelers kunnen er immers voor  zorgen dat de 

winstgevendheid van de organisaties binnen de bedrijfstak aangetast wordt. Hoe groot deze dreiging is, hangt af van 

verschillende factoren:

2. De kracht van afnemers

Afnemers kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op leveranciers. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kwaliteitsver-

hoging of prijsverlagingen eisen. Hoe groot de dreiging van leveranciers is, hangt af van onderstaande factoren:

 Factoren Vraag

 Schaalvoordelen Is er sprake van schaalvoordelen binnen de markt?

 Benodigd kapitaal Is er een groot startkapitaal nodig om de markt te betreden?

 Toegankelijkheid distributiekanalen Kunnen nieuwe toetreders gemakkelijk gebruikmaken van bestaande distributiekanalen?

 Toegang tot technologie Hebben toetreders toegang tot bestaande of nieuwe technologie?

 Merkentrouw Zijn de huidige klanten merkentrouw? Of gemakkelijk bereid te switchen?

 Overheidsregulering Kunnen nieuwe toetreders over (overheid)subsidies beschikken?

 Switch kosten Bestaan er hoge drempels/kosten om van leverancier te wisselen?

 Factoren Vraag

 Concentratie van afnemers Is er sprake van één of enkele afnemers(groepen)?

 Differentiatie Zijn de producten of diensten homogeen van aard (weinig gedifferentieerd?

 Winstgevendheid van afnemers Worden de afnemers binnen uw markt geconfronteerd met lage marges?

 Rol van kwaliteit/service            Speelt kwaliteit een geringe rol bij de koopbeslissing van uw afnemers?

 Toegankelijkheid informatie Hebben de afnemers binnen uw markt toegang tot informatie over hun leveranciers en hun aanbod?

 Switch kosten Zijn er hoge drempels om van leverancier te wisselen?
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3. De kracht van (toe)leveranciers

Ook (toe)leveranciers kunnen de markt beïnvloeden. Deze invloed komt vooral tot uiting in kosten, beschikbaarheid 

en de kwaliteit van de toe te leveren producten/diensten. De volgende factoren bepalen hoe groot de invloed van (toe)

leveranciers is:

4. De kracht van substituten

Naast de bedreiging van toetreders bestaat er ook het gevaar van omzetverlies door de opkomst van andere producten 

of diensten die dezelfde functie vervullen. De volgende factoren bepalen hoe groot de dreiging van substituten binnen 

uw markt is:

5. De concurrentie-intensiteit

Wat is de concurrentiekracht van de op de markt aanwezige organisaties? In welke mate beconcurreren zij elkaar? Hoe 

groot deze concurrentie-intensiteit in de bedrijfstak is, wordt bepaald door de volgende factoren:

Wanneer u alle bovenstaande factoren in ogenschouw heeft genomen en de vragen heeft beantwoord kunt u het vijf-

krachtenmodel voor uw bedrijfstak samenstellen. Dit kunt u als volgt doen:

1. Bepaal per concurrentiekracht de belangrijkste factoren; u hoeft hierbij niet alle factoren per concurrentiekracht 

in uw analyse mee te nemen, maar enkel degene waarvan u denkt dat ze van toepassing zijn op uw organisatie of 

bedrijfstak;

2. Bepaald de impact/bedreiging per factor; u kunt hier het best gebruikmaken van een schaalmodel met waarden 

van 1 tot en met 5. De waarde 1 staat voor de situatie waarbij de factor klein is en dus geen bedreiging vormt voor 

uw organisatie. De waarde 5 staat voor de situatie waarin de factor als grote bedreiging gezien kan worden voor de 

eigen organisatie;

3. Bepaal de ‘waarschijnlijkheid’ (likeliness) per concurrentiekracht; hoe groot is de kans dat een bedreiging ook 

daadwerkelijk plaats zal vinden? 

4. Bepaal de aantrekkelijkheid van uw bedrijfstak; hoe aantrekkelijk is onze bedrijfstak en is onze organisatie in staat 

om haar concurrentiepositie in de branche te behouden of is er een noodzaak om deze te verstevigen?

 Factoren Vraag

 Concentratie van leveranciers Is er sprake van één of van een geconcentreerde groep van toeleveranciers? Hoe dominant is de marktpositie 

 van uw toeleverancier?

Het merk van de leveranciers Is het merk van uw toeleverancier gewild binnen de markt?

Switch kosten Zijn er hoge drempels om van leverancier te switchen?

Rol van kwaliteit/service Leveren toeleveranciers een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit/bewerking van producten binnen uw markt?

Bijdrage aan winstgevendheid Worden de leveranciers binnen uw markt geconfronteerd met lage marges?

Overheid Treed de overheid op als toeleverancier?

 Factoren Vraag

 De functionaliteit Is de functionaliteit van de substituten beter of uitgebreider dan de bestaande producten of diensten?

Relatieve prijs/prestatieverhouding Overtreft de prijs/prestatieverhouding van de substituten die van bestaande producten?

Gemak van switchen Is het voor afnemers gemakkelijk om over te stappen op substituten?

Winst en agressiviteit leveranciers substituten Zijn substituten winstgevend en stellen leveranciers zich agressief op?

 Factoren Vraag

 Groeivoet van de bedrijfstak Is er sprake van een niet of nauwelijks groeiende markt?

Productdifferentiatie Zijn de producten/diensten op uw markt homogeen van aard (ongedifferentieerd)?

Diversiteit concurrenten Zijn er veel bedrijven met dezelfde grootte en gelijke concurrentiepositie?

Uittredingbarrières Zijn uittredingbarrières hoog? (is het moeilijk om activiteiten te staken?)

Strategische relatie met andere organisaties Ontbreken er strategische relaties (samenwerkingsverbanden) tussen concurrenten?
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Als u de vijfkrachtenanalyse van Porter heeft uitgevoerd heeft u inzicht in uw concurrentiepositie en de

kansen om deze te verbeteren. U heeft een goed beeld gekregen van de aantrekkelijkheid en mogelijkheden van de 

bedrijfstak en het is uw startpunt voor uw strategiebepaling.

3.2.5. Afnemersanalyse

Met het Abell-model is de doelgroep in kaart gebracht. Nu kan deze gesegmenteerd worden. Door de doelgroep op 

te delen speelt u beter in op de behoeften van verschillende doelgroepen. Segmentatie kan plaatsvinden op basis van 

verschillende variabelen, bijvoorbeeld geografische, socio-economische en demografische.

3.2.6. Concurrentieanalyse

Beschrijf hier hoe uw concurrentie eruit ziet.

3.2.7. Distributieanalyse

Beschrijf hier wat geschikte vestigingsplaatsen zijn voor uw organisatie. (vind deze nog een beetje vaag?)

4. SWOT Analyse
In de SWOT-analyse worden de resultaten uit de interne en externe analyse samengevat. Vervolgens worden de sterktes 

en zwaktes van de eigen onderneming en de kansen en bedreigingen voor de organisatie in de markt tegenover elkaar 

gezet in een confrontatiematrix. Vanuit de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes worden strategische opties gefor-

muleerd. Daarna worden de verschillende strategische opties geëvalueerd en moet er een keuze gemaakt worden.

Voor het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen vanuit de markt kunt u gebruikmaken van diverse trendon-

derzoeken die BouwKennis jaarlijks uitvoert. In het BouwKennis Jaarrapport Nederland worden bijvoorbeeld diverse 

opkomende kansen en bedreigingen voor uw sector gerapporteerd, waaronder duurzaamheid, vergrijzing, faalkos-

ten en content marketing. Actuele ontwikkelingen op dit gebied vindt u ook terug in onze online Database, die voor 

Totaalabonnees vrij toegankelijk is. Zowel voor de ruwbouw, afbouw als de installatiesector worden bovendien tweejaar-

lijks de belangrijkste trends onderzocht in de Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen. Neem contact met ons op 

om alle mogelijkheden te ontdekken.

4.1. SWOT Analyse

Bij de uitvoering van een SWOT analyse kunt u het best de volgende stappen volgen:

• Bepaal de sterktes en zwaktes van uw organisatie (de interne elementen);

• Benoem de kansen en bedreigingen vanuit de markt (de externe elementen);

•  ‘Kruis’ deze sterktes en zwaktes met de kansen en bedreigingen in een confrontatiematrix; anders gezegd: 

 confronteer de sterktes en zwaktes met de kansen en bedreigingen;

• Uit deze confrontatie komen ‘issues’, benoem deze;

• Creëer op basis van deze issues een beperkt aantal (realistische) strategische opties voor de toekomst.
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4.2. Kritische succesfactoren

Een KSF is een eigenschap van de in- of externe omgeving, die een belangrijke invloed heeft op het behalen van doel-

stellingen en strategie van een organisatie. Het kan gaan om bepaalde activiteiten of processen die van groot belang zijn. 

KSF's hebben bijvoorbeeld vaak betrekking op kwaliteit, kostprijs, levertijd, klanttevredenheid. Beschrijf hier de factoren 

die van beslissend belang zijn voor het al dan niet behalen van succes. U dient deze factoren meetbaar te maken.

4.3. Analyse van marketing activiteiten 

Beschrijf hier, indien toepasbaar, welke marketingactiviteiten er al ontplooid zijn in het verleden.

5.  Marketingdoelstellingen
U heeft nu een uitvoerige analyse gemaakt van uw markt en uw bedrijf. Nu kunnen er duidelijke doelstellingen worden 

opgesteld. Deze dienen zowel kwalitatief als kwantitatief opgesteld te worden en ‘SMART’ (specifiek, meetbaar, accep-

tabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd te zijn.

6. Marketingstrategie
Dit is de manier waarop u de doelstellingen wilt verwezenlijken. Welke instrumenten gaat u hiervoor inzetten? Een 

belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk vormt de segmentatie van uw markt. Elk marktsegment vraagt om een unieke 

benadering en een eigen inzet van de marketingmix. 

BouwKennis kan u op verschillende manieren helpen bij het opdelen van uw markt in duidelijk te onderscheiden seg-

menten. Zo brengen wij via uitgebreid onderzoek onder andere de markt voor onderwijsinstellingen, corporaties en 

hotels in kaart. In het BouwKennis Jaarrapport wordt bovendien een hoofdstuk gewijd aan de verdeling in marktseg-

menten en opdrachtgevers. Actuele ontwikkelingen op dit gebied vindt u ook terug in onze online Database, die voor 

Totaalabonnees vrij toegankelijk is. Neem gerust contact met ons op om alle mogelijkheden te ontdekken.

6.1. Marktsegmentatie

Deel uw markt op in duidelijk te onderscheiden segmenten. U kunt de markt bijvoorbeeld segmenteren op demografi-

sche, psychologische of geografische kenmerken, maar ook op merkloyaliteit of type gebruiker.

6.1.1. Marktsegmentatie

Nu u de segmenten benoemd heeft, kunt u deelmarkten opsplitsen en een strategie uitzetten voor ieder segment:

• De totale markt opsplitsen in min of meer homogene deelmarkten;

• Elk marktsegment vraagt om een andere combinatie van de vier P’s.

  Kansen   Bedreigingen

 voorbeeld Kans 1 Kans 2 Kans 3 Bedreiging 1 Bedreiging 2 Bedreiging 3

 Sterkte 1 Uitbuiten   Benadrukken sterkten

     Concurrentie nauwlettend volgen

  Sterkten Sterkte 2

 Sterkte 3 OFFENSIEF   DEFENSIEF  

 Zwakte 1 Zwakten verbeteren   ‘turn-around’

  Ombuigen   Confrontatie aangaan

  Zwakten Zwakte 2

 Zwakte 3 SCHOON SCHIP MAKEN  OVERLEVEN

strategische vraag/issue:

Hoe kunnen we gebruikmaken van 

onze sterkte om deze kansen te benutten?

strategische vraag/issue:

Hoe kunnen we gebruikmaken van onze sterkte 

om de bedreiging af te weren?

strategische vraag/issue:

Hoe kunnen we onze zwakte versterken 

om deze kansen te benutten?

strategische vraag/issue:

Hoe kunnen we onze zwakte ombuigen om de 

bedreiging af te weren?
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6.1.2. Homogene deelmarkten

Sommige afnemers in verschillende deelmarkten vragen om dezelfde marketingstrategie:

• Kopers reageren in een bepaald segment op dezelfde wijze op de vier P’s, benoem deze.

6.1.3 Marktsegmentatiestrategieën

Onderstaand treft u een overzicht van verschillende marktsegmentstrategieën:

1. Ongedifferentieerde marketing: Eén product in één variant op de markt brengen. Een onderneming houdt hierbij geen 

rekening met de individuele voorkeuren van de koper. Hierdoor is massaproductie mogelijk wat de kosten drukt. Dit werkt 

echter pas goed bij een lage concurrentie en als er sprake is van een homogeen goed.

2. Gedifferentieerde marketing: Eén product in meerdere varianten op de markt brengen. Hierbij houdt een onderneming 

wel rekening met de individuele voorkeuren van de koper. Massaproductie is niet mogelijk, maar het past wel goed bij 

veel concurrentie en een heterogeen goed.

3. Geconcentreerde marketing: Met één product richten op één klein marktsegment. Hierbij hou je als onderneming 

rekening met individuele voorkeuren van kopers, maar krijg je te maken met hogere kosten. 

6.2. Drie generieke strategieën van Porter (model) 

Michael Porter heeft jarenlang onderzoek gedaan naar succesvolle bedrijven. Hij heeft geconcludeerd dat er feitelijk 

maar 3 succesvolle strategieën bestaan: de focusstrategie, de kostleiderschapstrategie en de differentiatiestrategie. 

Daarbij is niet één strategie als de meest succesvolle te omschrijven, echter is het wel belangrijk om als organisatie voor 

één strategie te kiezen en hier voortdurend naar te handelen. Natuurlijk is een combinatie van strategieën ook mogelijk, 

maar het gevaar van een combinatie is dat er niet echt gekozen wordt en daardoor de echte onderscheiding ontbreekt. 

Schematisch weergegeven zien deze drie strategieën er als volgt uit:

De kostleiderschapstrategie

Wanneer u deze strategie voert, spreekt u uw afnemers op prijs aan. Vaak betreft het de levering van gestandaardi-

seerde producten of diensten tegen een lagere prijs dan de concurrent. Om dit te kunnen realiseren dient uw organisatie 

lagere kosten te maken dan de concurrentie. Dit is vooral een geliefde strategie in markten waar schaalvoordeel te 

behalen is. 

De differentiatiestrategie

Bij deze strategie biedt u de klant een product dat zich op specifieke karakteristieken duidelijk onderscheid ten opzichte 

van dat van uw concurrentie en daardoor zowel binnen de bedrijfstak als door uw afnemers als beter wordt gezien. Dit 

kan bijvoorbeeld zijn door een betere kwaliteit, een betere service, een snellere levering of door maatwerk voor de afne-

mer. Door het onderscheidend vermogen kunt u ook een hogere prijs hanteren dan de concurrentie. Deze strategie is 

alleen succesvol wanneer u blijft innoveren in markten waar een deel van de afnemers niet erg prijsbewust is. 

De focusstrategie

Wanneer u de focusstrategie toepast, richt u zich op een klein gedeelte van de markt: een niche. U produceert produc-

ten of diensten die geheel voldoen aan de wensen/eisen van een kleine groep afnemers in de markt. Wanneer u deze 

strategie toepast, is het van groot belang om een goede voeling met en een uitstekende kennis van de markt te hebben. 

Ook dient de totale markt voldoende groot en divers te zijn, om een beperkt gedeelte van de markt, de niche, bedrijfs-

economisch interessant voor u te laten zijn.

 Voordeel zit in het aanbod

 Lage kosten  Uniek product

breed Kostleiderschapstrategie  Differentiatiestrategie

smal  Focusstrategie

  Unieke benadering

  van de markt
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6.3. Het waardedisciplinemodel (model)

Uw organisatie kan niet alles zijn voor iedereen. Om als beste uit de strijd te komen moeten keuzen worden gemaakt. 

Treacy en Wiersema onderscheiden drie waardedisciplines waaruit u kunt kiezen: operational excellence, product lea-

dership of customer intimacy. Het idee achter de waardedisciplines is dat de keuze voor een van deze drie bepalend 

is voor de structuur en het proces van uw organisatie. Op deze manier kunt u zich differentiëren ten opzichte van uw 

concurrentie. De disciplines bieden een helder theoretisch kader voor het bepalen van een strategische richting en de 

meerwaarde die uw organisatie voor haar klanten kan betekenen.

Operational excellence

Bij deze waardediscipline wordt gekozen om te concurreren op een lage prijs en een probleemloze service. U levert 

optimale waarde zonder uitgesproken innovatief te zijn of een sterkere relatie met individuele klanten na te streven. 

Operational excellence baseert succes op basis van 4 principes:

•  Management van personeel: personeel wordt zeer efficiënt ingezet en er wordt zeer procesgedreven gewerkt;

•  Efficiënte transacties: processen tussen leveranciers en de organisatie worden samengevoegd om zo een grotere 

  mate van efficiëntie en snelheid te bereiken;

• Toewijding aan meetsystemen; een veelvoud aan processen wordt zorgvuldig gemeten. Zo wordt voortduren gezocht 

  naar mogelijkheden om kosten te verminderen en het gemak te verhogen.

• Weinig tot geen aanpassingen aan assortiment of procedures: de organisatie levert één of meerdere strak 

  gedefinieerde producten of diensten. Veranderingen in assortiment en de procedures worden zoveel mogelijk 

  vermeden om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Product leadership

Een organisatie die productleadership nastreeft is continu op zoek naar het beste product of de beste dienst. Er wordt 

constant gestreefd naar het nieuwste, onbekende en het hoogst wenselijke.

Product leadership is gebaseerd op de volgende principes:

•  Aanmoediging van innovatie: Innovatie staat hoog in het vaandel binnen de organisatie en wordt aangemoedigd 

 vanuit het management;

• Erkenning succes van innovatie: afdelingen als R&D en degenen die hen ondersteunen krijgen erkenning voor 

 het huidige en toekomstige succes;

• Drang om de markt te leiden en naar een hoger niveau te brengen: dit heeft met name betrekking op de introductie,  

 het gebruik en de voordelen van nieuwe producten;

• Flexibele bedrijfscultuur: Een flexibele ad hoc bedrijfscultuur maakt het mogelijk om snelle aanpassingen te maken.

Customer Intimacy

Een ‘Customer Intimacy’ organisatie wil de klanten aan wie ze levert leren kennen en de producten op hen afstemmen. 

Men wil een nauwe relatie met de individuele klant aangaan. Trouwe klanten kenmerken de organisatie. De belangrijkste 

principes van deze waardiscipline zijn:

•  Beschikbaarheid van een breed scala aan oplossingen voor de klant: De organisatie voldoet aan elke wens die door  

 de klant gesteld wordt;

•  Bedrijfsstructuur met een beslissingsbevoegdheid van werknemers die dicht bij de klant staan: de werknemers heb 

 ben de contacten met de klant en weten als geen ander wat er speelt en wat de behoeften van de klant zijn;

•  Een bedrijfscultuur die specifieke oplossingen beloont en haar beloning en waardering haalt uit langdurige relaties  

 met haar klanten: er dient een bedrijfscultuur gecreëerd te worden waardoor een goede relatie met de klant bereikt  

 kan worden.

Om marktleider binnen uw branche te worden dient u het waardedisciplinemodel als volgt toe te passen:

• u dient uit te blinken in één waardediscipline;

• op de overige twee disciplines dient u ook op ‘drempelniveau’ te presteren;



BouwKennis Marketingplan  13

• u dient voortdurend waarde toe te voegen, zodat u de markt blijft beheersen;

• Een operationeel plan ontwerpen dat volledig in het teken staat van het gekozen waardedisciplinemodel zodat het 

 volledig binnen de organisatie is ingebed.

6.4. Doelgroep strategie

Leg vast welke segmenten (zie 6.1) u wilt bedienen binnen uw gesegmenteerde markt. Dit zijn uw doelgroepen. Binnen 

welk segment valt voor uw organisatie de meeste winst te behalen? Wilt u al uw doelgroepen op dezelfde manier bena-

deren of kiest u voor een gedifferentieerde strategie? Wilt u elke doelgroep op zijn eigen manier benaderen? Houd hier 

dan rekening mee in de rest van uw plan.

6.5. Concurrentie voordeel

Concurrentievoordeel is dat wat u onderscheidt van de andere aanbieders. Het is wat uw bedrijf draaiende houdt en laat 

groeien. Beschrijf hier in duidelijke taal, zonder clichés,wat u onderscheid van uw concurrenten en waarom een klant 

voor u kiest boven één van uw concurrenten.

6.6. Kotler (model)

In de jaren 60 heeft Philip Kotler het begrip Marketing een andere dimensie gegeven. Hij stelde dat een product voor de 

klant veel meer is dan alleen een fysiek product. Klanten kiezen voor een product voor de verwachte waarde die ze van 

het product hebben. Ze zijn alleen tevreden met een product als het aan de verwachte waarde voldoet of deze overtreft. 

Kotler benoemde de volgende 5 productlevels:

1. Core Product: dit niveau is de primaire behoefte, de fundamentele service (need) dat het product of dienst de klant biedt 

bij het consumeren van het product;

2. Generic product: een versie van het product waarin alleen de basis eigenschappen van het product zijn toegepast die 

nodig zijn om het product te laten functioneren;

3. Expected Product: het product voldoet volledig aan de verwachtingen van de klant;

4. Augmented Product: Het product biedt meer voordelen, eigenschappen of service wat ervoor zorgt dat het product de 

verwachting van de consument overtreft en zich onderscheid ten opzichte van de concurrentie;

5. Potential Product: alle wijzigingen, toevoegingen en transformaties die een product mogelijk ondergaat in de toekomst.

Kotlers model biedt een tool om de relatie tussen de organisatie en haar klanten te onderzoeken. Hoe zien zij elkaar en 

met welke aspecten creëert de organisatie waarde voor de klant.

6.7. BCG-Matrix (model)

De BCG-Matrix is een veel gebruikt raamwerk voor de strategische planning van een product, productgroep of dienst. 

Het beoordeelt bedrijfsactiviteiten op aantrekkelijkheid. De verticale as van de BCG-Matrix toont de marktgroei: het 

percentage waarmee de markt waarop het product/de dienst wordt aangeboden jaarlijks groeit. Deze as toont hoe aan-

trekkelijk de markt op de lange termijn is.

Op de horizontale as komt het relatief marktaandeel. Dit kunt u berekenen door het marktaandeel van uw eigen pro-

duct of dienst te delen  door dat van de marktleider. Bent u zelf marktleider? Dan deelt u uw marktaandeel door dat 

van uw opvolger.

Als alles ingevuld is, bent u in staat aan te geven in welk kwadrant de product/marktcombinaties thuis horen: stars, cash 

cows, question Marks en dogs. De BCG-methodiek beschrijft voor elk model een strategie.
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Stars

Een star is een product/markt combinatie met een relatief groot marktaandeel in een snel groeiende markt of branche. 

Om van die groei te kunnen profiteren, zijn hoge investering noodzakelijk.  Daardoor leveren stars in de praktijk niet de 

gewenste cashflow. Pas wanneer de marktgroei ten einde is en de star een cash-cow wordt (en minder investeringen 

nodig zijn), ontstaat vaak een positieve cashflow.

Cash cows

Cash cows zijn voornamelijk stars die in dit kwadrant terecht zijn gekomen nadat de groei in de markt afnam.  Product/

marktcombinaties met een relatief hoog marktaandeel in een nauwelijks in omvang groeiende markt, vergen vaak weinig 

nieuwe investeringen.  De organisatie heeft bovendien al de nodige ervaring opgedaan, waardoor de marketingkosten in 

vergelijking met de concurrent relatief laag zijn. Kortom: de opbrengsten zijn hoger geworden dan de kosten.

Question Marks

Question Marks zijn product/marktcombinaties  met een laag marktaandeel in een stevig groeiende markt.  Question 

Marks kosten veel geld en leveren vanwege de investeringen in de groeiende markt, weinig op.

Dogs

De dogs zijn product/marktcombinaties met een klein marktaandeel in een stagnerende markt. 

Het zijn geen interessante producten voor een organisatie.  De meest simpele oplossing is de eliminatie van het product 

of de dienst. Soms is het echter handig om deze uit assortimentsoverweging te behouden of vanwege het imago/de 

reputatie van het bedrijf.

Milking your cash cow

Het is voor een organisatie het best om van alle kwadranten een product in het assortiment te voeren.

Dit betekent dat er sprake is van één cash-cow, die ervoor zorgt dat de verdere ontwikkeling van question Marks mogelijk is.

De BCG matrix

Stars Question marks

Cash cows Dogs

Relatief marktaandeel

M
ar

kt
gr

oe
i

10x 5x 2x 1x .5x .2x .1x 

16% 

14% 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 



BouwKennis Marketingplan  15

6.8. Ansoff (model)

Het model van Ansoff is een model dat u helpt om de juiste groeistrategie te bepalen.  Het model groepeert 4 strategi-

sche groeirichtingen, ingedeeld langs dimensies van de markt.

1. Marktpenetratie:  

U genereert meer afzet door meer van dezelfde producten af te zetten binnen reeds bediende markten; Het doel is het 

vergroten van uw marktaandeel. Dit bereikt u door klanten van concurrenten te winnen of door ervoor te zorgen dat uw 

bestaande klanten meer van uw product of dienst af gaan nemen. 

2. Marktontwikkeling: 

U genereert meer afzet door meer van dezelfde producten af te zetten op nieuwe markten; Nieuwe markten kunnen 

geografisch niet eerder bediende markten zijn, of markten waarbij het aanbod een andere toepassing krijgt.

3. Productontwikkeling: 

U genereert meer afzet door nieuwe producten af te zetten binnen reeds bediende markten; Productontwikkeling kan 

worden ingezet om het aanbod aan de huidige klanten te verbreden, zodat deze gestimuleerd worden om meer bij uw 

organisatie af te nemen. 

4. Diversificatie: 

U genereert meer afzet door nieuwe producten af te zetten op nieuwe markten. Deze strategie is de meest risicovolle en 

is alleen weggelegd voor hele grote bedrijven die een gespreide portefeuille van product/marktcombinaties kennen.

  Products

 Current  New

Current Market Penetration  Product Development

New Market Development  Diversification
  Markets

6.9. Positionering

Bij positioneren gaat het om het verwezenlijken van een mentale plaats, een zogenaamde breinpositie. Anders gezegd: 

een plek in het hoofd van mensen. Het kenmerk van een goed concept is dat het onderscheidend, geloofwaardig en 

relevant is. Formuleer hier uw positionering.

7.  Marketinginstrumenten
De strategische invulling dient omgezet te worden naar een operationeel plan. Dit gebeurt aan de hand van de marke-

tingmix, ofwel de vier of vijf P’s. Deze mix bestaat uit; Product, Prijs, Promotie, Plaats en mogelijk Personeel. 

Als houvast bij het invullen van deze elementen voert BouwKennis ieder jaar gericht onderzoek uit. U vindt deze infor-

matie onder andere terug in het BouwKennis Jaarrapport dat ieder jaar voor zowel Nederland als België verschijnt. Dit 

rapport is opgebouwd als een business- en marketingplan en geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 

de bouwketen. Deel II (Marketingmix) gaat uitgebreid in op de 5 P’s van de marketingmix.  Actuele ontwikkelingen op dit 

gebied vindt u ook terug in onze online Database, die voor Totaalabonnees vrij toegankelijk is. Neem contact met ons 

op om alle mogelijkheden te ontdekken.

7.1. Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie gebruikt voor het invullen van de marketingstra-

tegie en het bewerken van de markt. De marketingmix bestaat de 5 P’s van Plaats, Prijs, Promotie, Product en Personeel. 

Per element moet worden omschreven welke factoren hierop van invloed zijn.  
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7.2. Marktonderzoek

Bij uw marketingplan is het van belang om goede onderbouwde beslissingen te nemen. Marktonderzoek en marketing-

onderzoek spelen hierin een belangrijke rol. Door inzicht te verkrijgen in bepaalde vraagstellingen kunnen objectieve 

onderbouwde beslissingen genomen worden.

8. Marketingplanning
Marketingplanning kan worden gedefinieerd als het gestructureerde proces achter het onderzoeken, analyseren van de 

marktsituatie, het ontwikkelen en vastleggen van marketingdoelstellingen, -strategieën en –programma’s en het imple-

menteren, beoordelen en beheren van de voor het behalen van die uit te voeren activiteiten. 

8.1. Productontwerp en -ontwikkeling

Heeft u in uw strategie gekozen om een nieuw product te gaan lanceren of uw bestaande producten aan te passen? 

Plaats dan hier de planning die u gedurende het jaar wilt volgen voor de ontwikkeling van deze producten.

8.2. Marketing en sales

Door het volgen van een gestructureerd planningsproces kan de marketeer het pad naar de meest veelbelovende markt-

mogelijkheden vaststellen, beoordelen en kiezen. Daarnaast kan uw salesafdeling eventueel op de hoogte gebracht 

worden van de ontwikkelingen en stappen die u uitvoert. Hierdoor zal iedereen betrokken blijven met de ontwikkelingen 

en voortgang van het bedrijf. 

8.3. Planning

Beschrijf hier gedetailleerd hoe u de eerder beschreven stappen uitzet in de tijd. Wat gaat u op korte en lange termijn rea-

liseren? Koppel aan deze stappen een haalbare en realistische datum zodat u effectief en doelgericht te werk kunt gaan. 

9. Budgetten, controle en bijsturing
Dit onderdeel bevat een overzicht van de kosten en baten, een evaluatiesysteem en de manier hoe eventueel bijgestuurd 

moet worden.

9.1. Financiële capsule

Maak een overzicht van de investeringen die u nodig heeft om uw plan ten uitvoer te brengen. Geef ook aan wat uw 

verwachting is voor de terugverdientijd die u verwacht te hebben.

9.2. Budget

Een belangrijke tool welke u het gehele jaar kan raadplegen naast uw gemaakt planning is het budget. Het budget geeft 

uw basis en de huidige koers aan. Alle genoemde zaken welke zijn beschreven in de beschreven strategie en voorspel-

lingen dienen te worden gebudgetteerd.  

9.3 Verkoopverwachtingen

Beschrijf hier welke verkoopverwachtingen er zijn voor op de korte en de lange termijn. Hierbij kunnen ook marktaan-

deelverwachtingen horen, verkoop aan de grootste klanten of verwachtingen per gebied.

10. Prestatie evaluatie en monitoring
10.1. Monitoring van advertentiecampagnes

Beschrijf hier welke campagnes worden uitgezet zoals u beschreven heeft in de marketing mix.

10.2. Verkoopanalyse & Evaluatie

Indien u uw marketingplan heeft uitgevoerd is het noodzakelijk om het gehele plan nog eens door te nemen en hier van 

te leren. Inmiddels weet u hoe uw plan heeft uitgepakt en wat het rendement is van uw activiteiten. Welke zaken komen 
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overeen met uw plan en welke wijken hier van af. Beschrijf de factoren en aspecten welke u in de toekomst helpen bij 

uw volgende plan.

10.3. Winst en verlies

Maak hier een doorrekening van alle kostenaspecten, die aan de uitvoering van de strategieën zijn verbonden. Zet hierbij 

de opbrengsten tegenover de kosten.

10.4. Marketing Balance Score Card

 Met de M-BSC kunt u meer inzicht in de financiële en niet financiële prestaties van uw marketingactiviteiten. Het geeft 

de commerciële prestaties van de drie belangrijkste belangengroepen weer (financiers, klanten en werknemers). U kunt 

hiermee alle relevante marketing investeringen en activiteiten kritisch tegen het licht houden.

10.4. Stappenplan en planning

Beschrijf hier uitvoerig welke acties u gaat ondernemen, wat en wie u hier voor nodig heeft en koppel deze planning aan 

een haalbaar tijdspad.


