
In 7 stappen je
marketingstrategie 
ontwikkelen.
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I N T R O D U C T I E

WELKOM

Wij van NOMAXX. hebben een E-book voor jou 
opgesteld waarbij we in 7 stappen uitleggen hoe
je een marketingstrategie moet ontwikkelen voor 
je onderneming. 
We hebben de volgende hoofdstukken gemaakt:
- Maak een marketingplan
- Creëer een klanten persona
- Identificeer je doelen
- Selecteer de juiste hulpmiddelen
- Controleer je media
- Audit en plan mediacampagnes
- Breng het tot bloei

Begin optijd, begin NU!

W i j  z i j n  M a r c o  v a n  H a m  &  
N o a  K l e r c k x  o p r i c h t e r s  v a n
N O M A X X .  

W i l  j e  m e e r  o v e r  o n s  w e t e n ?
B e k i j k :  w w w. n o m a x x . n l
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MARKETINGPLAN
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Wacht, ik moet een plan maken voor mijn strategie? 
Wat is het verschil?

Je marketingstrategie geeft een overzicht van de redenen 
waarom je marketingteam in de loop van het jaar bepaalde 
middelen nodig heeft, bepaalde acties onderneemt en 
bepaalde doelen stelt. Je marketingplan zijn de specifieke
acties die je onderneemt om je strategie te bereiken.

Weet je niet waar je moet beginnen? Deze gratis sjabloon 
voor een marketingplan kan je helpen.

Het juiste sjabloon kan je helpen bij het opstellen van een 
marketingplan dat je budget voor het jaar identificeert, de 
initiatieven die je marketingorganisatie moet aanpakken en 
de marketingkanalen die je zult gebruiken om die initiatieven 
te implementeren. 

Bovendien koppelt het alles terug aan een bedrijfsoverzicht, 
zodat je op één lijn blijft met de overkoepelende 
bedrijfsdoelen.

https://www.nomaxx.nl/


7  S TA P P E N

De traditionele 7 stappen van het marketingplan. 
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1 Maak een SWOT-analyse
Bepaal de Sterktes, Zwaktes, Bedreigingen en Kansen  voor je bedrijf.

Bepaal je marketingdoelen
Schrijf je droom en doelstelling op.

Omschrijf je doelgroep
Doe onderzoek en beschrijf alles over je doelgroep.

Creëer je merk
Beschrijf hoe je wilt dat klanten en concurrenten je zien.

Kies je marketingmix
Onderzoek de 4P’s: Product, Prijs, Plaats, Promotie

Stel je budget vast
Schrijf op hoeveel tijd en geld je te besteden hebt.

Maak een plan
Bepaal wanneer je start en de resultaten checkt.

https://www.nomaxx.nl/
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KLANTEN PERSONA 
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Als je niet in één zin kunt definiëren wie je publiek is, 
is dit je kans om het te doen. Een klanten persona is een 
voorbeeld van jouw ideale klant.

Een winkel als de Beijenkorf, of het Designer Outlet zou 
bijvoorbeeld een klanten persona kunnen definiëren als 
Budgeting Belinda, een stijlvolle arbeidersvrouw van in de 
dertig die in een buitenwijk woont en haar kast wil vullen 
met designerdeals tegen lage prijzen. 

Met deze omschrijving kan de Beijenkorf’s of het Designer 
Outlet’s marketingafdeling zich Budgeting Belinda voorstellen 
en werken met een duidelijke definitie in het achterhoofd.

Klanten persona’s hebben cruciale demografische en 
psychografische informatie, waaronder leeftijd, functietitel, 
inkomen, locatie, interesses en uitdagingen. Merk op hoe 
Belinda al die attributen in haar beschrijving heeft.

Je hoeft je klanten persona niet met pen en papier te maken. 
NOMAXX. biedt zelfs een gratis sjabloon die je kunt gebruiken 
om je eigen persona te maken (en het is best leuk).

Klanten persona’s moeten de kern vormen van je strategie.

Je kunt ook een platform als Google Analytics gebruiken, 
waarmee je je doelgroep kunt identificeren, begrijpen en 
bereiken door middel van data en kunstmatige intelligentie.
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K L A N T E N  P E R S O N A

Hierbij hebben wij een template opgesteld van een
klanten persona die jij kunt gebruiken.

Naast deze onderdelen kan je ook nog kijken naar de
leeftijd, het inkomen, de woonplaats en het geslacht.
Maar ook wat hen motiveert om te doen en wat voor 
type persoon het is, introvert of juist extravert...

Schrijf op & onderzoek wat voor jou nodig is! 

02

Citaten
over doelen, problemen etc.

Doelen
Welke probleem hebben ze?
Wat staat er in de weg succes te behalen?

Indentificeer
Communicatie voorkeuren?
Sociale media platformen?

Wat kunnen we doen?
... om de persona de doelen te laten behalen?
... om het probleem van de persona te verhelpen?

Marketing bericht
Hoe kan je je oplossing voor het probleem van de persona beschrijven?

Naam

Over de persoon

https://www.nomaxx.nl/


IDENTIFICEER DOELEN
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De doelstellingen van je marketingstrategie moeten je 
bedrijfsdoelstellingen weerspiegelen.

Als het bijvoorbeeld een van je zakelijke doelen is om 
binnen drie maanden 300 mensen je livestream bij te 
wonen, moet je doel als marketeer in de lijn liggen van 
het verhogen van de online registratie met 10% aan het 
einde van de maand om op koers te blijven.

Andere marketingdoelen kunnen zijn om de naams-
bekendheid te vergroten of hoogwaardige leads te genereren. 
Misschien wil je ook je aantal volgers in je branche laten 
groeien of behouden of de klantwaarde vergroten.

Wat je doelen ook zijn, identificeer wat ze zijn en hoe je 
marketingorganisatie eraan kan werken om ze het komende 
jaar te bereiken.

https://www.nomaxx.nl/


03
HULPMIDDELEN
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Zodra je je doelen hebt geïdentificeerd, moet je ervoor 
zorgen dat je over de juiste hulpmiddelen beschikt om 
het succes van die doelen te meten.

Onlinesoftware zoals planners voor sociale media biedt 
je analyses om je te helpen bij te houden wat je publiek 
wel en niet leuk vindt. Als alternatief kan je Google 
Analytics overwegen om de prestaties van blogs en 
webpagina’s te meten.

Maak daarnaast je doelen SMART – bekijk hiervoor 
Hoe je een SMART-doel schrijft

Hier zijn een paar tools die je kunnen helpen het succes 
van je marketingdoelen te volgen en te meten:

Met behulp van NOMAXX. kan je al je marketingtools 
consolideren in één gecentraliseerd platform. Daarnaast 
bieden we sociale media ondersteuning om je vrijheid en 
tijd te geven andere prioriteiten af te ronden.

Blog: SMART-doelen maken

https://www.nomaxx.nl/
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Flowlu
Flowlu voor marketingplanning

Flowlu houdt je marketingteam op koers en communiceert 
openlijk over de projecten waaraan ze werken. Maak borden 
voor individuele campagnes, redactionele kalenders of 
kwartaaldoelen.

Ingebouwde workflows en automatiseringsmogelijkheden 
houden de communicatie gestroomlijnd, en eenvoud houdt
je marketingteam gefocust op het werk dat ertoe doet.

Crello
Crello is een online hulpmiddel voor het eenvoudig creëren 
van video's en grafische vormgeving, voor sociale media, 
drukmateriaal of andere webgebaseerde grafische 
afbeeldingen, op basis van een enorme verzameling reeds 
ontworpen sjablonen en video-/foto-content.
 

Contentstudio 
Stroomlijn je sociale media en contentmarketing.

Contentstudio is een krachtig platform voor content-
marketing en beheer van sociale media voor uitgevers, merken, 
bureaus en startups die consistent de beste inhoud willen delen 
en hun bereik willen vergroten.

https://www.nomaxx.nl/
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CONTROLEER JE MEDIA
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Bepaal wat je al in je arsenaal hebt dat je kan helpen bij 
het maken van je strategie. Om dit proces te stroomlijnen, 
kan je je activa in drie categorieën indelen: betaalde, 
eigendom en verdiende media.

Verzamel je materialen in elk mediatype en consolideer ze 
op één locatie om een duidelijk beeld te krijgen van wat je 
hebt en hoe je ze kunt integreren om je strategie te 
maximaliseren.

Als je bijvoorbeeld al een blog hebt die wekelijks inhoud in je 
niche uitrolt (eigen media), kan je overwegen om je blogposts 
op Twitter (betaalde media) te promoten, die klanten vervolgens 
kunnen re-Tweeten (Earned media). Uiteindelijk zal dat je helpen 
een betere, meer afgeronde marketingstrategie te creëren. 

Als je middelen hebt die niet bij je doelen passen, negeer ze 
dan. Dat is een goed moment om het huis schoon te maken 
en gaten in je materialen te identificeren. 

Betaalde media betekent elk kanaal waaraan je geld uitgeeft om je 
doelgroep aan te trekken. Dit omvat offlinekanalen zoals televisie, 
direct mail en billboards tot online kanalen zoals sociale media, 
zoekmachines en websites. 

Owned Media verwijst naar alle media die je marketingteam moet 
maken: afbeeldingen, video’s, podcasts, e-boeken, infographics, enz.

Earned Media is een andere manier om door gebruikers gegenereerde 
inhoud te zeggen. Shares op sociale media, tweets over je bedrijf en 
foto’s die op Instagram zijn gepost met vermelding van je merk zijn 
allemaal voorbeelden van verdiende media.

https://www.nomaxx.nl/


05
AUDIT EN PLAN
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Het schoonmaken van het huis gaat direct over in deze 
stap. Nu moet je beslissen welke inhoud je gaat helpen.

Focus op je eigen media- en marketingdoelen. Helpt het
updaten van de CTA’s aan het einde van je blogposts je 
bijvoorbeeld om het aantal reacties op je evenement te 
verhogen?

Kijk vervolgens naar je klanten persona/ Stel dat je werkt 
voor een bedrijf voor videobewerkingssoftware. Als een 
van de uitdagingen van je persona het toevoegen van 
heldere geluidseffecten aan hun video’s is, maar je hebt 
geen inhoud die dat weerspiegelt, maak dan een 
demovideo van 15 seconden voor Instagram om te laten 
zien hoe goed je product is in het oplossen van die uitdaging. 

Maak ten slotte een plan voor het maken van inhoud. 
Het plan moet onderwerp clusters, doelen, format en 
kanaal voor elk stuk inhoud bevatten. Zorg ervoor dat je 
opneemt welke uitdaging het oplost voor je klanten 
persona. 

Voor ideeën over het maken van inhoud of een meer 
diepgaande kijk op het maken van een inhoudsplan, 
vraag het aan team NOMAXX. 

https://www.nomaxx.nl/
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06
BRENG HET TOT BLOEI

07

Op dit punt zouden je marktonderzoek en planning je 
moeten helpen visualiseren hoe je strategie zal worden 
uitgevoerd – en door welke teams.

De laatste stap is om dat allemaal samen te brengen en 
acties toe te wijzen aan je plannen. 

Maak een document waarin de stappen die je moet 
nemen om je campagne uit te voeren in kaart brengen. 
Met andere woorden, definieer je strategie.

Denk aan de lange termijn bij het maken van dit document. 
Een standaard strategiedocument is 12 maanden. Deze 
gestructureerde tijdlijn moet de thuisbasis zijn voor je 
strategische marketinginspanningen. 

Om een voorbeeld te geven, gaan we terug naar het 
videosoftwarebedrijf.

Misschien lanceer je in januari een software-update die 
het exportproces voor gebruikers verbetert. In april wil je 
een E-book publiceren waarin de bewerkingsvoorwaarden 
worden uitgelegd aan je klanten persona’s, en in september 
ben je van plan een integratie met andere software te lanceren. 

Onthoud dat je digitale strategie uniek is voor je bedrijf, dus 
het document zou dat ook moeten zijn. Zolang de strategie 
de relevante details bevat die in de vorige secties zijn 
beschreven, ben je klaar.

https://www.nomaxx.nl/


M A R K E T I N G S T R AT E G I E  I N  7  S TA P P E N .  

BEGIN NU!

Hoewel er tal van mogelijkheden zijn om je marketing-
strategie vorm te geven, adviseren wij deze manier
toe te passen. Er moet veel worden gedaan om je
marketingstrategie sterk te krijgen.

Kom je er niet uit, of weet je niet waar je met je bedrijf
voor staat? Wat je wilt uitstralen? Wat je wilt aanbieden?

Stuur ons een berichtje en wij gaan je helpen!

Team NOMAXX. staat voor je klaar.

Andere ondersteuning nodig?
Team NOMAXX. kan je helpen met het bedenken en
implementeren van creatieve deals, acties, uitingen 
en waar ji j  ook maar over nadenkt.

Mis je zelf de inspiratie.. . dan kunnen we een mooie
brainstormsessie inplannen!

Zorg dat je optijd bent, als ji j  het niet doet, dan je 
concurrent wel.
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WENST JE SUCCES & HELPT JE GRAAG!

Zakelijke nummer: 
+31(0) 6 39033815

E-mailadres: 
info@nomaxx.nl

Website: 
www.nomaxx.nl

Voor meer tips & tricks volg ons!
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