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IX

Inleiding en verantwoording bij de tweede druk

De inhoud van dit boek hoort bij de volgende kerntaken van het kwalificatie-

dossier Marketing, Communicatie en Evenementen:

£  B1-K1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking 

van het marketing- en communicatiebeleid (voor zover het gaat over het 

communicatieplan en haar deelplannen);

£  B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten;

£  P1-K2 Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie.

Die laatste hoort thuis in de uitstroom van Medewerker marketing en 

communicatie. Omdat de omvang van de extra theorie beperkt is, is hiervoor 

geen apart deel ontwikkeld. In de docentenhandleiding staan aanwijzingen 

om hiermee om te gaan.

Dit leerboek bereidt ook voor op het SPL/ECABO examen KE3 Communicatie. 

De opdrachten staan gewoon in het boek. Op www.practicx.nl staan extra  

oefeningen per hoofdstuk, plus oefentoetsen voor de tentamens; op alle  

antwoorden verschijnt feedback. Om de stof beter tot leven te kunnen bren-

gen is er in deze online omgeving ook een voorbeeldcase van een marketing-

communicatieplan beschikbaar, met bijbehorende verwerkingsopdrachten. 

Deze case is verweven met de hoofdstukken 16 en verder, maar is naar keuze 

toe te passen. Je vindt hier ook nog meer cases met extra opdrachten.

Deze methode bereidt niet alleen voor op het mbo-diploma niveau 4, maar legt 

ook een stevige basis om door te kunnen stromen naar het Nima A. Daarom is 

ook met een schuin oog naar de vereisten voor dat examen gekeken.

De indeling van de serie Examen

– Basisboek marketing Basis Marketing en Communicatie

– Marketing: de harde cijfers Commerciële calculaties

– Marketingplanning Marketingplanning

– Communicatie Communicatie

Uitstromen

– Marktonderzoek Marktonderzoek

– Evenementen organiseren Evenementenorganisatie

– Extra Pitch voor NIMA-A –
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Het laatste deel, Extra Pitch voor Nima A, sluit aan op de voorgaande delen. 

Daardoor is voor de voorbereiding op dat examen geen dik boek meer nodig. 

De kandidaat kan gewoon deze methode gebruiken, die hij toch al had 

aangeschaft. 

Bij het schrijven en vormgeven stonden ‘overzichtelijk’ en ‘begrijpelijk’ 

voorop. De vormgeving is no-nonsense, met een rustige bladspiegel en niet 

te lange alinea’s. De tekst is duidelijk gestructureerd met margewoorden, en 

is geschreven in correcte maar vlotte taal. De enige ‘moeilijke’ woorden zijn 

de begrippen waar de beroepsbeoefenaar mee moet werken en die de student 

dus moet kennen. De opbouw is helder en rustig, gebruik van subparagrafen 

is vermeden. Waar van toepassing helpen onthoudblokjes met recapituleren 

van de kernstof. Een samenvatting per hoofdstuk kan helpen om het geheugen 

even op te frissen. De begrippenlijsten zijn handig als naslag en als voor-

bereiding op een toets.

Door dit alles is de methode zeer geschikt voor zelfstandig werken, of 

tussenvormen van zelfstandig en klassikaal. En voor puur klassikaal werken 

vormt duidelijkheid ook geen belemmering. 

De auteur bedankt Jan Beeldman (docent economie Regio College Zaandam) 

en Esther Eikmans (docent/trajectbegeleider sector Economie - commerciële 

opleidingen ROC Gilde Opleidingen Venlo) voor hun inhoudelijke opmerkin-

gen bij het manuscript.

We wensen studenten en docenten plezier en succes met Pitch. Voor 

opmerkingen of suggesties houden we ons van harte aanbevolen.

Auteur en uitgever, najaar 2016
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1.1    Concerncommunicatie

Bij commerciële communicatie (P van Promotie) denken veel mensen aan 

reclame. Zulke marketingcommunicatie hoort er zeker bij, maar een onderne-

ming is niet alleen maar een aanbieder van producten of diensten. Zij is ook 

een ‘medeburger’. Een onderneming die bijvoorbeeld veel vervuilt of werkne-

mers slecht behandelt, krijgt een slecht imago. 

Een slecht imago staat ook de puur commerciële marketing in de weg. Mensen 

moeten niet alleen een goed gevoel hebben bij het aanbod, maar ook bij de 

aanbieder zelf. Milieu, mensenrechten en sociale omgeving kunnen net zo 

belangrijk zijn als de producten of diensten. 

‘Corporation’ is Engels voor grotere onderneming. Corporate communicatie 

gaat over het imago van het bedrijf zelf. Het doel is een goed imago: goodwill 

voor de onderneming creëren en een goede reputatie opbouwen. Je kunt het 

ook concerncommunicatie noemen (een concern is een grote onderneming). 

Bij de corporate communicatie kun je meerdere instrumenten gebruiken:

£  public relations (afgekort als pr);

£  sponsoring;

£  institutionele reclame (voor het imago van het bedrijf);

£  huisstijl.

In de communicatie van ondernemingen, bedrijven en instellingen kun je 

twee hoofdsoorten onderscheiden: marketingcommunicatie en corporate 

communicatie.

£  Marketingcommunicatie (ofwel productcommunicatie) gaat over het aan-

bod van de onderneming. Het doel is dat mensen een goed idee krijgen 

over dit aanbod, en het uiteindelijk gaan kopen.

1

corporate  
communicatie

Pitch - Communicatie bw_2.1.indb   1 12-12-16   16:01



Pitch – Communicatie

2

£  Door middel van corporate communicatie wil de organisatie goede relaties 

onderhouden met haar publieksgroepen, met als doel een goed imago 

voor de instelling of het bedrijf. Het gaat over de organisatie en haar rela-

ties, intern en extern. Een slecht idee over de onderneming bemoeilijkt de 

verkoop, ook al is de marketingcommunicatie perfect.

Concerncommunicatie kun je weer splitsen in:

£  interne communicatie, binnen de organisatie zelf;

£  externe communicatie met allerlei groepen in de samenleving. Ook mar-

ketingcommunicatie bestaat uit externe communicatie.

Met marketingcommunicatie positioneert de onderneming haar producten 

of diensten. Dit is vooral communicatie met klanten. Met corporate com-

municatie positioneert een organisatie zichzelf. Dit is communicatie met alle 

publieksgroepen (inclusief klanten).

BP was altijd gewoon British Petroleum, een grote oliemaatschappij. Deze 

onderneming was al een tijdlang marktleider op het gebied van alternatieve 

energie, toen zij fuseerde met Amoco en ook nog Arco en Castrol overnam. In 

2001 verklaarde zij zich een nieuwe onderneming met een nieuwe naam:

	 	bp,	beyond	petroleum

	 	a	new	company	able	to	offer	global	energy	solutions

De kleur van de huisstijl: groen.

Met goed positioneren geef je een product als het ware een eigen identiteit, een 

eigen gezicht. De organisatie zelf heeft ook een gezicht nodig, een persoonlijk-

heid, een eigen identiteit. Dat is de corporate	identity. De doelstelling van corpo-

rate communicatie is het overbrengen van de corporate identiteit. Daarbij kun 

je verschil maken tussen de gewenste identiteit en de feitelijke identiteit, die de 

organisatie in de praktijk heeft.

Om die identiteit over te brengen kan een onderneming drie instrumenten 

gebruiken, die samen de corporate identiteitsmix vormen.
£  Gedrag. Hoe staan medewerkers hun klanten te woord, hoe gedraagt deze 

onderneming zich als ‘medeburger’, hoe gedraagt zij zich met het aanbod 

van producten?

Voorbeeld

corporate identiteit

corporate 
identiteitsmix
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