
DOELGROEPEN RADAR

Hoe goed ken jij je potentiële klantengroep? En weet jij ook waar de door jullie benoemde persona's het beste te bereiken 
zijn? Ieder jaar maak je een communicatieplan met een bijbehorend budget. Natuurlijk wil je weten wat je return on 
investment hierop is. Waar doe ik goed aan? Hoe verdeel ik het budget over de verschillende kanalen? De hoofdvraag is dan 
ook altijd hoe je het maximale uit jouw communicatiebudget haalt. BouwKennis heeft hiervoor een rekentool ontwikkeld: de 
Doelgroepen Radar. De tool combineert een schat aan data uit diverse eigen onderzoeken van BouwKennis, gecombineerd 
met alle relevante deskresearch rondom marketingcommunicatie in de bouw- en installatiesector.

WAAR GEBRUIK JE DE DOELGROEPEN RADAR VOOR?
De Doelgroepen Radar biedt het gehele jaar relevantie, doordat je de tool in kunt zetten voor drie 

verschillende situaties:

1. HET ALLOCEREN VAN JE COMMUNICATIE BUDGET EN 
CONTENTPLANNING.
In de jaarlijkse planningscyclus je marketingbudget alloceren over 

de verschillende kanalen. Die keuzes hangen af van de hoogte 

van je budget, je marketingdoelstellingen, de te verwachte 

opbrengsten van jouw marketingacties en de kosten die je maakt 

voor je acties. Een optimalisatieberekening op basis van alle 

bekende kosten en baten helpt jou om een betere afweging te 

maken in je budgetallocatie. 

WELKE DOELGROEPEN ZIJN ER BESCHIKBAAR?
› Architecten

› Aannemers

› Klusbedrijven

› E-installateurs

› W-installateurs

VOOR WIE IS DE DOELGROEPEN RADAR BEDOELD?
› Marketeers die hun campagneplannen en budgetten willen opstellen

› Directieleden die hun strategie beter op hun doelgroepen willen afstemmen
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DOELGROEPEN RADAR

www.bouwkennis.nl/bouwkennisdata

BOUWKENNISDATA
De Doelgroepen Radar verschijnt in online portal BouwKennisData. Het is een 

tool waarbij je via filters je advertentie-opties kunt verkennen. Daarnaast kun 

je via een rekenmodel jouw optimale allocatie berekenen, uitgaande van de 

data en aannames onder de motorkap van het model. De data wordt jaarlijks 

geactualiseerd op basis van openbare informatie die onder andere uitgevers 

en beursorganisatoren verstrekken (mediakits, websites, etc).

3. AD HOC AANBIEDINGEN VANUIT UITGEVERS BEOORDELEN. 
Als een uitgever je benadert met een aanbieding voor een 

(last minute) stopper, dan moet je snel kunnen beoordelen 

of dit aanbod voor jou wat toevoegt (voor je campagne 

bijvoorbeeld, of algemene branding) en of het, financieel 

gezien, een goede deal is.

a. Wat zijn de kosten en wat levert het naar verwachting op?

b. In hoeverre voegt deze extra uiting waarde toe ten opzichte 

van de acties die je al uit had staan? 

Voorbeeld: Stel jullie adverteren in blad A en B en de uitgever van C komt en biedt je iets aan, wat levert het 

extra op om die extra mee te pakken? Welke overlap is er bijvoorbeeld met lezers? Zijn het die euro’s waard?

Voorbeeld: Jullie willen deuren promoten. Wanneer verschijnen er thema’s rondom deuren in vakbladen of 

nieuwsbrieven? Welke titels zijn dit, sluiten deze titels aan bij jouw doelgroep(en) en op welk moment in het 

jaar komen deze uit? Op basis van deze informatie kun je de beste inschattingen maken om je campagnes in te 

plannen, rekening houdend met de exposure, het moment en de kosten. 

2. GERICHTE CAMPAGNES PLANNEN.
Gedurende het jaar worden om diverse redenen 

gerichte campagnes ingezet. Denk bijvoorbeeld aan de 

introductie van een (product)innovatie, vergroten van 

naambekendheid en imago, leadgeneratie en promotie 

van event. Campagnes zijn vaak themagericht en 

afgestemd op een of meerdere specifieke doelgroepen. 

Je wilt dus weten via welke specifieke kanalen je die 

doelgroepen het beste kunt bereiken.


