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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 op de methodesite
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van Doelgericht.info:
www.doelgericht.info. Op deze methodesite vind je de bronnen (bijvoorbeeld
opdrachten, video’s en weblinks) die je nodig hebt.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren.
Deze licentie vind je voor in het boek. De licentie is 12 maanden geldig vanaf het moment
waarop je deze hebt geactiveerd.

Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Hier vind je een video over hoe je je licentie kunt activeren. Bekijk deze video.
• Volg de stappen om je licentie te activeren.
• Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je vervolgens inloggen op

de methodesite www.doelgericht.info.

Veel succes!
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1. Het marketingconcept

1.1 Inleiding

Tegenwoordig word je als consument bijna overspoeld met aanbod, dingen die je kunt
kopen; in fysieke winkels, online shops, via je smartphone en televisie.
Wat voor consumenten geldt, geldt ook voor andere afnemers; grossiers, retailers,
fabrikanten, zakelijk dienstverleners, stichtingen en verenigingen worden dagelijks
bestookt met aanbiedingen.

Jij krijgt daar als medewerker marketing en communicatie of medewerker
evenementenorganisatie mee te maken. Je biedt zelf straks ook een product aan. Een
product kan bestaan uit diensten en/of uit goederen. Van een product bestaan allerlei
soorten en maten, van veel verschillende aanbieders. Het is dus de uitdaging om jouw
product te verkopen.

Wil je zien waarom marketing zo leuk is? Ga dan naar www.doelgericht.info. Daar
vind je bij de bronnen de film ‘Javier Guzman - Marketing’.

Als je denkt dat verkopen alleen een kwestie is van het leveren van een product tegen
een lage prijs, dan heb je het mis. Want waarom geven sommige afnemers de voorkeur
aan merkproducten boven een goede kwaliteit van een onbekend merk?

Het is dus niet voldoende om je alleen te richten op de kwaliteit van een product.
Reclame dan? Is dat de sleutel? Promotie speelt zeker mee, maar met een dure
reclamecampagne alleen red je het niet.

Er spelen veel factoren een rol bij de verkoop van producten, je hebt er kennis en
vaardigheden voor nodig. Bovendien moet je ervoor zorgen dat je je deskundigheid op
peil houdt. We laten het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA) zelf even aan het
woord.

NIMA is het Nederlands Instituut voor Marketing, communicatie, sales en marktonderzoek.
Dit instituut biedt professionals de mogelijkheid zich levenslang vakinhoudelijk te kunnen
blijven ontwikkelen op ieder niveau, in verschillende leervormen en op ieder gewenst
moment.
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NIMA ziet het als zijn missie om:
• Standaarden te zetten voor professionals en daarmee de kwaliteit van het vak te

borgen.
• Kennis, vaardigheden en netwerkmogelijkheden te faciliteren.
• Professionals te stimuleren en inspireren ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling.

Bron: NIMA.

1.2 Marktbenadering

Marketing kun je zien als een visie, een manier van denken over hoe je de markt
benadert. Dat kun je op verschillende manieren doen. In plaats van ‘een manier van
denken’ spreek je ook wel van ‘een concept’. Er zijn vijf concepten die je kunt gebruiken
om de markt te benaderen:
• het productieconcept
• het productconcept
• het verkoopconcept
• het marketingconcept
• het maatschappelijk marketingconcept.

Productieconcept
Als een product goedkoop en verkrijgbaar is, verkoopt het wel. Dat is de gedachte achter
het productieconcept. De T-Ford (gebouwd tussen 1908–1927) is hét voorbeeld van deze
denkwijze. Ford introduceerde massaproductie in de auto-industrie. Hierdoor werd het
model betaalbaar voor veel klanten, wat tot zeer succesvolle verkoopcijfers leidde.
Efficiëntie en vergroting van de productiecapaciteit en distributiecapaciteit zijn de
instrumenten om het productieconcept succesvol te kunnen toepassen. Om de
massaproductie efficiënt te kunnen houden, zou Henry Ford over deze auto hebben
gezegd: "Je kunt hem bij ons in alle kleuren kopen, als het maar zwart is."

Productconcept
Het is niet het productieproces, maar de kwaliteit van het product zelf die in deze
filosofie belangrijk is. Volgens het productconcept herkent de klant kwaliteitsverschillen
en laat hij zich in zijn aankoopgedrag door de kwaliteit van het product leiden. Je gaat
dus uit van het idee dat een goed product zichzelf verkoopt.
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Een leuk en makkelijk leven hoeft helemaal niet duur te zijn, vindt HEMA. Loop de winkels
binnen en je ziet het meteen: nergens anders vind je die opvallende combinatie van alleen
de beste artikelen voor het dagelijkse leven, met een eigen, bijzondere vormgeving, voor
verrassend lage prijzen. Nergens anders kom je die eigenzinnige winkelinrichting tegen.
En de medewerkers staan altijd voor je klaar: trots, betrokken, met hart voor hún HEMA.
Dat maakt HEMA uniek. Echt HEMA!

Bron: www.hema.nl.

Verkoopconcept
Niet alle goede producten verkopen zichzelf. Zeker als je met concurrentie te maken
krijgt, zul je moeite moeten doen om de producten te verkopen. Bij deze denkwijze
staat niet het product of de productie centraal, maar de verkoop. Je spreekt van het
verkoopconcept. Sommige organisaties zetten alles op ‘hard selling’ waarbij ze druk
uitoefenen om producten te verkopen. Denk aan telefonische verkoop, straatverkoop
of Amerikaanse presidentskandidaten in verkiezingstijd.

Marketingconcept
Het marketingconcept stelt de wensen van de klant centraal in plaats van het
productieproces, de kwaliteit van het product of de verkoopinspanning. De behoeften
en wensen van afnemers (klanten, cliënten, zorgvragers, gasten) zijn voor deze
organisaties de beste manier om de markt te benaderen. Ze proberen in de huid van
de klant te kruipen. Marktonderzoek is bij het marketingconcept een belangrijk middel
om de wensen en behoeften van de doelgroep(en) te achterhalen.

Menslievende zorg bij het St. Elisabeth
Ziekenhuis in Tilburg

Samen met de Universiteit van Tilburg werkt het St. Elisabeth Ziekenhuis aan het
programma ‘Menslievende zorg'. In vijf jaar tijd wil het St. Elisabeth menslievendheid
centraal zetten in de zorg. Ziekenhuis en universiteit kiezen voor een aanpak met
zogenaamde leergemeenschappen: een grote groep dokters, verpleegkundigen en andere
zorgverleners die gericht aan een bepaald thema of probleem werkt. St. Elisabeth heeft
de ambitie het liefste ziekenhuis van Nederland te worden.

Bron: www.elisabeth.nl.

Maatschappelijk marketingconcept
Deze manier van denken is een aanvulling op het marketingconcept. Organisaties die
de markt benaderen volgens het maatschappelijk marketingconcept houden niet alleen
rekening met de behoeften en wensen van hun afnemers, maar ook met de gevolgen
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