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Uit onderzoek blijkt dat de meest succesvolle ondernemingen continu en consistent aan

marketingplanning doen. Marketing als concept en als planningsinstrument geniet in de

informatiedienstverlening echter nog geen al te grote populariteit. Het opstellen van een

marketingplan is namelijk geen sinecure. Daarom hier een handleiding voor het vervaar-

digen van een dergelijk plan.

DE OMGEVING WAARIN een bibliotheek, documentatie-

en/of informatieafdeling opereert wordt steeds com-

plexer. Steeds vaker gebruiken informatiespecialisten daar-

om marketing of elementen uit marketing om het infor-

matiecentrum een meer zichtbare plek te geven binnen de

organisatie en/of het aanbod aan producten en diensten

meer af te stemmen op de behoefte van de klanten en

potentiële klanten. Al eerder werd in Informatie Profes-

sional beschreven hoe de marketingmix, de zogenaamde

vijf P’s, kan worden toegepast ten behoeve van informatie-

centra. Waar het de markt- en klantgerichte informatie-

specialisten vaak aan ontbreekt is een stappenplan aan 

de hand waarvan op eenvoudige en planmatige wijze een

marketingplan geschreven kan worden. Dit artikel behan-

delt zo’n stappenplan zoals dat al enige jaren met succes

wordt toegepast bij de marketingcursussen van Reekx en

de Stichting GO. 

De klant centraal
Marketing kan binnen de informatiedienstverlening

gebruikt worden als concept voor een meer doelgroep- en

marktgericht denken en handelen van informatiecentra.

Marketing als planningsinstrument stelt informatiecentra

en informatiespecialisten bovendien in staat beter in te

spelen op veranderende behoeften van de markt en de

klanten. Gefundeerde beslissingen nemen en uitvoeren

gaat nu eenmaal beter op basis van een activiteitenplan

waarin markten en doelgroepen, producten- en diensten-

portfolio’s, marketingstrategie en -doelstelling helder

geformuleerd zijn.

Een zeer belangrijk uitgangsprincipe van marketing is, 

dat de wensen en behoeften van de consument (de klant,

maar ook de nog-niet klant) centraal staan. Helaas denken

veel informatiecentra nog vanuit het product of de pro-

ductie. Als we de ontwikkelingen binnen de documentaire

informatiedienstverlening over de laatste tien jaar bekijken,

bespeuren we wel een kentering: steeds meer biblio-

theken, documentatie- en/of informatieafdelingen 

verlaten dat product- en productiedenken en stappen 

over op marketingprincipes. 

Marketing als concept en marketing als planningsinstru-

ment gaan vanzelfsprekend hand in hand. Je kunt als

informatiecentrum nog zo’n goed marketingplan hebben

geschreven, als de medewerkers niet denken en handelen

vanuit het marketingconcept is uitvoering van het plan bij

voorbaat moeilijker.

Dertien stappen
Het marketingplanningsproces, zowel toe te passen door

organisaties of afdelingen die reeds aan marketing doen
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In deze stap maakt het informatiecentrum dus duidelijke

keuzen op basis van de eerder verzamelde informatie en

gemaakte interpretaties.

6. Het segmenteren van de markt
Marktsegmentering omvat het verdelen van de markt in

duidelijk herkenbare en aanspreekbare deelsegmenten of

doelgroepen. Iedere doelgroep heeft haar specifieke ken-

merken als het gaat om bijvoorbeeld consumentengedrag

(zoals aankoopgedrag, verbruiksgedrag en demografische

kenmerken).

7. Het bepalen van de targets (binnen de gemaakte 
segmentering)

Onder targeting verstaan we het maken van keuzen bin-

nen de gemaakte segmentering. Dus op welke doelgroe-

pen/deelsegmenten gaan we ons richten binnen ons mar-

ketingplan. Hier kunnen we ook weer gebruik maken van

‘product/marktcombinaties’. Aan de orde is de vraag: met

welke producten en/of diensten richten we ons op welke

deelsegmenten?

8. Het bepalen van de positionering van het product of 
de dienst

Positioneren is het creëren van een unieke, herkenbare

propositie voor een organisatie, product of dienst. In deze

stap stellen we dus vast op welke wijze we ons onderschei-

den van de concurrent. Hoe willen we dat de consument

ons product of dienst gaat zien?

9. Het bepalen van de marketingdoelstellingen
Het doel van het bedrijven van marketing is uiteindelijk

het behalen van doelen die we van tevoren vastleggen in

de marketingdoelstellingen. Het kan hier bijvoorbeeld

gaan om doelstellingen met betrekking tot de omzet, het

marktaandeel, de winst, de naamsbekendheid. Marketing-

doelstellingen kunnen worden vastgesteld per product of

dienst, maar ook voor de totale organisatie. Ook kunnen

we per regio of per deelsegment doelstellingen vaststellen. 

10. Het ontwikkelen van de marketingstrategie
Samen met de stap ‘marketingdoelstellingen’ en ‘marke-

tinginstrumenten’ behoort ‘marketingstrategie’ tot de kern

van het marketingplanningsproces. De stappen zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden en vloeien grotendeels in

elkaar over (in sommige schema’s worden ze ook onder

één noemer gezet). Bij het bepalen van de marketingstra-

tegie kijken we langs welke weg, op welke manier en 

binnen welk tijdsbestek we de vastgestelde marketing-

doelstellingen willen bereiken. De vijf P’s (Prijs, Product,

Plaats, Promotie en Personeel) zijn daarbij onmisbaar. 

11. Het invullen van de marketinginstrumenten 
(de vijf P’s)

De vijf P’s, de marketinginstrumenten, noemen we ook

wel de marketingmix. Traditioneel zijn er vier P’s, name-

lijk Prijs, Product, Plaats en Promotie. De dienstmarke-

ting heeft een vijfde P, namelijk Personeel, toegevoegd.

Binnen Promotie vallen onder andere public relations,

reclame en persoonlijke verkoop. In de marketing van

informatiedienstverlening wordt, in plaats van de vijf P’s,

ook wel gesproken van de vijf C’s, namelijk:

• Customer need (Product);

• Cost to customer (Prijs);

• Convenience (Plaats);

• Communication (Promotie);

• Customer care (Personeel).

Bij marketing van informatiedienstverlening zijn met

name de P’s Product, Promotie en Personeel van groot

belang. Er is echter de laatste jaren erg veel belangstelling

voor het aspect ‘prijs van informatie’ en als gevolg van

technologische ontwikkelingen is distributie ook een niet

te verwaarlozen onderdeel.

12. Het maken van een activiteitenplan
Het activiteitenplan omvat een overzicht van alle marketing-

activiteiten, binnen een bepaalde periode, die ondergeschikt

zijn aan de marketingdoelstelling(en). Het is dus in feite

een draaiboek waar precies het wat, wanneer, waar, hoe en

wie van de marketingoperatie in staat. Het plan wordt ook

gebruikt om de geplande activiteiten te controleren en

eventueel bij te sturen.

13. Feedback en evaluatie (wat leidt tot input voor stap 2)
Marketinginspanningen moeten constant worden getoetst

om te kunnen bepalen of de gestelde doelstellingen zijn

behaald. Is de gemaakte keuze in de marketingmix de

ideale geweest waardoor de doelstellingen worden bereikt?

Toetsing geschiedt met behulp van marktonderzoek. 

Het geheel wordt geëvalueerd en dient als input voor een

nieuw marketingplanningsproces (terug naar stap 2).

Het schrijven van een marketingplan kan gebeuren voor

een afdeling, een gehele organisatie, of juist voor een

afzonderlijk product of dienst. Informatiespecialisten die

nog nooit een marketingplan hebben geschreven, doen er

verstandig aan eerst te oefenen met een marketingplan

voor een product of dienst (bij voorkeur een product).

Marketing en het schrijven van een marketingplan is

kwestie van veel oefenen, denken en vooral ook het plan

uitvoeren als het geschreven is. Geen groter verspilde

moeite dan wanneer een marketingplan uiteindelijk in de

bureaula belandt zonder uitgevoerd te worden. Uit onder-

zoeken blijkt dat de succesvolste ondernemingen nog

steeds die ondernemingen zijn die continu en consistent

aan marketingplanning doen. 
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voort uit de missie van de organisatie waar het informatie-

centrum onderdeel van is, of direct uit de missie van de

info-afdeling zelf. De vaststelling van het domein vormt 

de uitgangspositie voor het marketingplanningsproces.

2. Uitvoeren van een situatieanalyse
Deze stap heeft als doel het in kaart brengen van de 

externe en interne omgeving van het informatiecentrum.

Dit geschiedt aan de hand van het verzamelen van interne

en externe informatie. Er wordt zowel gekeken naar de

huidige als de toekomstige situatie.

Tot de interne informatie behoren controleerbare factoren.

Voorbeelden zijn de strategie en planning, de resultaten,

de structuur van de afdeling, de gebruikte technologieën

en systemen, kwaliteit en cultuur. Er wordt natuurlijk ook

gekeken naar het huidige productportfolio van de afdeling:

wat bieden we aan, en vooral aan wie. Het resultaat hier-

van is een PMC-matrix waarin de product/marktcombina-

ties zijn aangegeven.

Tot de externe informatie behoren niet-controleerbare 

factoren. Voorbeelden hiervan zijn de marktsituatie, de

concurrentie, klanten, leveranciers en belangengroepen,

maar ook politieke, juridische, demografische en maat-

schappelijke aangelegenheden.

De situatieanalyse wordt vervaardigd met behulp van 

deskresearch en/of marktresearch en het eindresultaat is

het antwoord op de vraag: wat gebeurt er om ons heen 

en bij ons zelf en/of wat gaat er eventueel gebeuren. 

De situatieanalyse vormt de input voor de SWOT-analyse.

3. Uitvoeren van een SWOT-analyse
De informatie die in stap 2 in kaart is gebracht, wordt in

stap 3 verwerkt tot een SWOT-analyse. SWOT staat voor

strenghts, weaknesses, opportunities en threaths, ofwel

sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Hierbij doelen

de sterkten en zwakten op interne factoren en de kansen

en bedreigingen op externe. De SWOT-analyse geeft ant-

woord op de vragen ‘waar zijn we goed en slecht in’ en

‘wat zijn eventuele kansen en bedreigingen om ons heen’.

4. Het vervaardigen van een confrontatiematrix
In de confrontatiematrix worden sterkten en zwakten én

de kansen en bedreigingen uit stap 3 met elkaar in relatie

gebracht. De matrix moet duidelijkheid verschaffen over

de vragen: ‘hoe kan een sterkte van de afdeling gebruikt

worden om op een kans in te spelen’, ‘hoe kan een sterkte

gebruikt worden om een bedreiging af te weren’, ‘hoe kan

een zwakte zodanig versterkt worden om op een kans in te

spelen’ en ‘hoe kan een zwakte zodanig versterkt worden

om een bedreiging het hoofd te bieden.’ 

5. Het bepalen van de strategische opties en het maken 
van keuzen

De confrontatiematrix heeft inzicht verschaft hoe een

informatiecentrum zich zou moeten opstellen in de markt

voor informatiediensten en -producten. Er volgen namelijk

vier strategieën uit, te weten: de aanvalsstrategie, de verde-

digingsstrategie, de versterkingsstrategie en de terugtrek-

strategie. Overigens hoeft deze strategie niet voor de gehele

afdeling te gelden. Strategieën kunnen ook ontwikkeld

worden voor bepaalde diensten en/of producten. 

als door organisaties of afdelingen die daar nog mee 

moeten beginnen, bestaat uit een aantal fasen. 

De Amerikaan Philip Kotler formuleerde zes hoofdfasen,

namelijk: 

1. Analyse van de kansen en bedreigingen

2. Onderzoek en selectie van de doelen

3. Definitie van de marketingstrategie

4. Planning van het marketingprogramma

5. Organisatie en implementatie van het marketing-

programma

6. Meting en evaluatie van de resultaten en eventueel 

herdefinitie van de doelen.

Op basis van deze zes onderdelen is een dertien-stappen-

plan ontwikkeld, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Vaststellen van het business domein van het informa-

tiecentrum

2. Uitvoeren van een situatieanalyse

3. Uitvoeren van een SWOT-analyse

4. Het vervaardigen van een confrontatiematrix

5. Het bepalen van de strategische opties en het maken 

van keuzen

6. Het segmenteren van de markt

7. Het bepalen van de targets (binnen de gemaakte seg-

mentering)

8. Het bepalen van de positionering van het product of  

de dienst

9. Het bepalen van de marketingdoelstellingen

10. Het ontwikkelen van de marketingstrategie

11. Het invullen van de marketinginstrumenten (de vijf P’s)

12. Het ontwikkelen van een activiteitenplan en het uitvoe-

ren van dat plan

13. Het evalueren van alle voorgaande stappen, onder 

andere door marktonderzoek.

Het doorlopen van het stappenplan zal niet voor elk infor-

matiecentrum even gemakkelijk zijn. Vooral de eerste

fasen bestaan uit het verzamelen van veel informatie die

vaak niet direct voorhanden is en het analyseren van die

informatie. Ook zal men constateren dat sommige fasen

beter door denkers en andere beter door doeners behan-

deld kunnen worden. Het is een proces van analyseren,

keuzen maken, doelstellingen formuleren, strategieën 

uitstippelen, activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. 

Het resultaat van het dertien-stappenplan is een marke-

tingplan. Voorwaarde is dat het doorlopen van het stap-

penplan door de afdeling of organisatie gedragen wordt.

Communicatie van de activiteiten die in het kader van 

het marketingplanningsproces ondernomen worden is

daarbij essentieel. Ook het laten participeren van mede-

werkers of subafdelingen is sterk aan te raden.

Een kwestie van oefenen
Voor een beter begrip van alle fasen behandelen we hier

de dertien te nemen stappen in het kort.

1. Vaststellen van het business domein van 
het informatiecentrum

Hierin wordt aangegeven wat het bestaansrecht is van het

informatiecentrum. Wat is de core business en voor wie

worden die handelingen verricht? Het een en ander vloeit




