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Voorwoord
Doelgericht.info
Voor je ligt een theorieboek 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 theorieboeken en de inhoud van de website van de methode Doelgericht.info 
zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. Voor elke 
opleiding heb je een aantal theorieboeken nodig. In deze theorieboeken wordt de 
basistheorie beschreven en worden begrippen uitgelegd. In de digitale leeromgeving 
vind je verwijzingen uit het theorieboek en een grote hoeveelheid opdrachten. De 
digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl. 

Digitale leeromgeving 
In de digitale leeromgeving vind je per paragraaf kennisvragen en inzichtopdrachten. 
Elk hoofdstuk eindigt met praktische Aan de slag-opdrachten waar je kennismaakt 
met de beroepspraktijk. Ook worden er Casusopdrachten aangeboden waarin je de 
kennis uit het hoofdstuk moet toepassen. Je kunt op verschillende manieren met de 
digitale leeromgeving werken. Je kunt bijvoorbeeld eerst een hoofdstuk uit je 
theorieboek afronden en daarna in de digitale leeromgeving de bijbehorende 
opdrachten gaan maken. Maar je kunt ook beginnen met de opdrachten en het 
theorieboek erbij pakken als je extra informatie nodig hebt. Alle begrippen uit een 
hoofdstuk kun je oefenen met de begrippentrainer, zowel op je PC als op je 
smartphone. 

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.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
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• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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1. Vormen van marketing

1.1 Inleiding

Elke branche kent haar eigen vakprijzen, denk maar aan de Oscars in de filmindustrie.
In de marketing- en reclamebranche zijn dit de Effie Awards, de ‘Effie’s’. Je kunt een
Effie krijgen als jouw marketingcommunicatie buitengewoon effectief is gebleken.

Zo gingen de Gouden Effies in 2017 naar Doritos en naar Wakker Dier. Wakker Dier laat
op haar website weten: 'Onze plofkipcampagne heeft de meest prestigieuze prijs voor
effectieve reclame gewonnen. Met publieke reclamecampagnes hebben we Nederland
en de vijf grote supermarktconcerns wakker geschud. Inmiddels zijn alle grote
supermarkten daadwerkelijk plofkipvrij. En dat is een prestatie waar we trots op zijn
en die beloond is met een gouden Effie Award.'

© Maurice Mikkers.

Om een Effie te winnen, heb je naast creativiteit ook kennis van marketing nodig.
Marketing is geen toverwoord, maar hiermee is wel te achterhalen op welke manier je
kunt inspelen op de behoeften van jouw klanten.

1.2 Wat is marketing?

De Amerikaanse marketingprofessor Philip Kotler omschrijft marketing als een sociaal
proces en managementproces waarin individuen en groepen krijgen waaraan zij
behoefte hebben en wat zij wensen. Dit door producten en waarde te creëren en
deze met anderen uit te wisselen.

In de periode na 1950 stagneerde de verkoop van artikelen. Als gevolg hiervan kwam
de consument centraal te staan in het denken van de onderneming. De belangrijke
vraag was: wat zijn de behoeften en wensen van de klant? In die tijd is ook in Nederland
marketing geïntroduceerd als een nieuw vakgebied. Marketing heeft dus te maken met
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het ruilproces; de ene partij (de afnemer) heeft een behoefte die bevredigd moet worden,
de andere partij (de aanbieder) kan door het aanbieden van die producten in deze
behoefte voorzien.

Het concept waarbij je de organisatie aanpast aan de wens en behoefte van de afnemer
noem je het marketingconcept. In het vakgebied marketing ben je daarom bezig met
het centraal stellen van de behoeftebevrediging van de klant en de wijze waarop je
vervolgens de goederen en diensten verkoopt.

Dat het niet altijd eenvoudig is om aan de behoeften en wensen van klanten te 
voldoen, blijkt uit de film ‘Terras’. Deze vind je in de digitale leeromgeving.

Behoeften
Iedereen heeft behoeften. Een behoefte wordt ervaren als een gemis. Een mens heeft
bijvoorbeeld op verschillende momenten trek in iets lekkers of heeft een nieuwe
notebook gezien die hij graag wil hebben. Hij surft op internet op zoek naar reizen,
omdat hij in de zomer met zijn vrienden op vakantie wil gaan. Hij heeft een nieuwe clip
gezien en wil dat nummer downloaden. Hij vindt de ringtone van zijn vriend leuk en
wil die ook hebben. Je zou haast zeggen dat de behoeften van een mens oneindig zijn.

Veel aanbieders proberen een aanbod te doen in de vorm van goederen of diensten
om de menselijke behoeften te bevredigen. Zij proberen afnemers over te halen om
hun behoeften bij hen te bevredigen.

Basisbegrippen
Voordat je je verdiept in de verschillende vormen van marketing, is het handig om
enkele begrippen die centraal staan in de marketing glashelder te hebben. Je komt
deze bijna in elke paragraaf van dit boek tegen:

Product
Een product is het geheel van materiële en immateriële eigenschappen van een artikel
dat of dienst die je op de markt aanbiedt. In dit boek kunnen producten zowel
goederen als diensten zijn.

Goederen
Goederen zijn tastbare producten, bijvoorbeeld een fiets of een tandenborstel.

Diensten
Een dienst is een niet-tastbaar product, bijvoorbeeld een opleiding of een
hotelovernachting.

Consument
Een consument is een persoon (of een huishouden) die goederen of diensten koopt
en verbruikt of gebruikt om zijn behoeften te bevredigen.

Klant
Een klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier. Een klant of
afnemer hoeft niet altijd de verbruiker (of gebruiker) van het aangeschafte product
te zijn. Nog steeds doet vaak een van de gezinsleden de boodschappen voor het hele
huishouden. In de praktijk mag je de begrippen ‘klanten’ en ‘afnemers’ door elkaar
gebruiken.
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Maatschappelijk marketingconcept
Naast de wens en behoefte van de afnemer zou ook de samenleving belangrijk moeten
zijn voor een organisatie, omdat beide onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Marktgericht denken stimuleert namelijk de bestedingen. Een toename van de
bestedingen heeft een gunstige invloed op de productie. Meer vraag naar producten
is gunstig voor de investeringen (er komt namelijk geld beschikbaar om de
productiecapaciteit uit te breiden). Een toename van de investeringen heeft een gunstige
invloed op de werkgelegenheid en op de keuzemogelijkheden voor de klant. Het nadeel
hiervan is wel dat het milieu onder druk kan komen te staan. Klanten zijn hiervoor
gevoelig. Hun maatschappelijk welzijn speelt een rol bij de keuzes die ze maken voor
producten. Marketeers houden hiermee dan ook steeds vaker rekening. Het concept
dat hiermee rekening houdt, noem je het maatschappelijk marketingconcept. Dit concept
is dus een aanvulling op het marketingconcept waarbij je ook rekening houdt met de
(negatieve) neveneffecten van de ruilprocessen op de lange termijn. MVO
(maatschappelijk verantwoord ondernemen) is hét kenmerk van dit concept. Bij MVO
zijn naast de winst van een bedrijf ook de planeet (het milieu) en de mensen die er
wonen belangrijk. Vaak kom je in dit concept de drie P’s van MVO tegen: Profit, People
en Planet.

DE BEN & JERRY'S MISSIE

Sociale missie: Ben & Jerry's erkent de centrale rol van het bedrijfsleven in de samenleving
en initieert in haar bedrijfsvoering innovatieve manieren die de kwaliteit van leven, lokaal,
nationaal en internationaal, verbetert.
Productmissie: Het maken, distribueren en
verkopen van ijs en euforische creaties van
de hoogste kwaliteit, een doorlopende
betrokkenheid bij het toevoegen van
gezonde, natuurlijke ingrediënten en het
promoten van een respectvolle
bedrijfsvoering die de aarde en het milieu
respecteren.

Economische missie: Ons bedrijf op een
duurzame financiële basis laten groeien,
waarde vergroten voor onze
aandeelhouders en het uitbreiden van
mogelijkheden om de ontwikkeling en
groei van onze medewerkers te
waarborgen.

Bij Ben & Jerry’s draait het om het maken van het beste ijs op de aardigste manier. Ons
bedrijf is gebouwd op, en toegewijd aan het duurzame concept van gedeelde welvaart
zoals die in onze driedelige missie naar voren komt.

Aan deze missie ligt een toewijding ten grondslag om op creatieve wijze alle drie de delen
van onze missie toe te passen. Tegelijk zorgen we dat we een diep respect voor mensen
binnen en buiten onze organisatie, en de gemeenschappen waar ze deel van uit maken,
hoog in het vaandel houden.

Bron: www.benjerry.nl/onze-waarden/onze-missie.
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