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Snap jij het succes van de marketing van Apple? Ben je bekend met de 
‘experience economy’? Het klinkt als een ver van je bed show, maar je kunt 
anno 2020 er niet meer om heen. Maar wat is belangrijk? En welke lessen 
kun je als initiatiefnemer leren van professionals uit het vakgebied? 

Met de basiskennis uit de webinar en dit werkboek ‘Communicatie & Mar-
keting’ wordt marketing een eitje. Je leert communiceren vanuit jouw 
‘why’ en op een enthousiaste manier mensen verbinden aan jouw passie. 
Aan het eind heb jij een elevator pitch over jouw project en de basis voor 
jouw communicatieplan.

Gebruik dit werkboek om je voor te bereiden op het interactieve webinar. 
Tijdens de webinar kun je terecht met vragen, brengen wij de nuances 
aan en helpen we je met het perfectioneren van jouw pitch! 
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Adviseur & onderzoeker 
social impact
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‘Marketing is no 
longer about the 
products that you 
make, but about 
the stories that 
you tell.’ 

- Seth Godin



Jouw doelen
Je hebt het meeste plezier van deze cursus en dit werkboek als je 

helder voor ogen hebt wat jouw doelen zijn. Wat zijn je uitdagingen 
op het gebied van marketing en communicatie? En waarom wil je 

hiermee aan de slag? Wat hoop je te bereiken? 



Het verschil tus-
sen Marketing 

& Communicatie



“De menselijke activiteit gericht op het ver-
vullen van behoeften en verlangens door 
middel van ruil. Voornamelijk het vervullen 
van de rol van netwerk-integrator, waar-
bij de marketingfunctie vaardigheden ver-
krijgt in onderzoek, (behoefte)voorspelling, 
prijszetting, distributie, marktcommunica-
tie en promotie.”

Philip Kotler
Internationaal Marketing Expert & Professor

“het proces waarbij structureel mensen ge-
bracht worden tot het nemen van een aan-
koopbeslissing, het gebruiken, het volgen, 
gehoorzamen, afwijzen, schikken en accep-
teren van de normen van een ander, van de 
maatschappij of van een specifieke orga-
nisatie. Eenvoudig gesteld, als het niet de 
‘verkoop’ stimuleert, dan is het geen mar-
keting.”

Brian Norris
Senior Vice President NMBC Universal Media

Wat is marketing volgens de 
experts? 



Maar simpelgezegd is 
marketing 

In het marketing proces ga je uitzoeken welke 
behoeften jouw klanten hebben. Wat zijn hun 
problemen? Waar lopen ze tegen aan en wat 
mist er nog in hun leven? 

Niet elke klant heeft natuurlijk hetzelfde nodig. 
Daarom kun je klanten verdelen in groepen 
met specifieke klantvragen. 

Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat jouw 
producten en/of diensten een antwoord zijn 
op deze klantvragen én dat klanten dat ook zo 
zien. 

Dit kun je doen op drie manieren: 

1)  bedenken van nieuwe producten of diensten;

2) het aanpassen  en optimaliseren van bestaande 
producten en diensten;

3) ervoor te zorgen dat elke stapje in het verkoop-
proces (een nette winkel, een vriendelijke verkoper, 
een mooie flyer etc.) goed is geregeld.



“ Communicatie is de uitwisseling van sym-
bolische informatie, die plaatsvindt tussen 
mensen die zich bewust zijn van elkaars 
aanwezigheid. Deze informatie wordt deels 
bewust, deels onbewus gegeven, ontvan-
gen en geïnterpreteerd.”

Frank Oomkes 
Auteur Communicatieleer

“Het overbrengen van informatie uit het 
brein van de ene person naar dat van één 
of meer andere personen door middel van 
boodschappen, woorden, maar ook zonder 
woorden.”

F.F.O. Holzhauer
Auteur Communicatietheorie & psychologie

Wat is communicatie volgens 
de experts? 



Maar simpelgezegd is 
Communicatie

Het overbrengen van informatie  naar één of 
meerdere ontvangers  doormiddel van:

1) verbale boodschappen;
Alle gesproken en geschreven teksten. Dus alles 
wat je kan zeggen of lezen. 

2) en non  verbale boodschappen. 
Alle boodschappen of signalen die geen gebruik 
maken van de gesproken of geschreven teksten. 
Dit kan dus van alles zijn: beelden, geluid, li-
chaamstaal en zelfs geur. Denk bijvoorbeeld aan 
de geur van verse broodje bij de bakker.



Maar wat is nu 
eigenlijk het verschil 
tussen marketing en 

communicatie? 



Verschillen tussen 
marketing & communicatie

Het verschil tussen marketing en communicatie is niet altijd he-
lemaal duidelijk. Zo kun je communicatie zien als een onderdeel 
van je marketingstrategie. Tegelijkertijd hoeft communicatie na-
tuurlijk niet per definitie marketing te zijn. Als je de buurman of 
buurvrouw om een kopje suiker vraagt communiceer je immers 
ook. 

Om het praktisch te houden maken wij nu onderscheid tussen 
marketing- en communicatietaken.  Dit doen we door te kijken 
naar de verschillende taken die in een organisatie - of in dit geval 
jouw initiatief! - die horen bij communicatie en marketing. 

Taken Communicatie Taken marketing

Zowel extern als intern Vooral extern

Focus op reputatie Focus on sales

Profilering van de organisatie Positionering van het merk

Arbeidsmarktcommunicatie Prijsbeleid
Huisstijl Concurentieanalyse

Sponsering Reclame

Pers & Media Direct marketing

Site / Internet & Webshop / e-commerce

Social Media Sales promotion

Contentstrategie Persoonlijke verkoop



Jouw taken
Welke activiteiten onderneem je nu die bij communicatie horen? 

En welke taken bij marketing? 

Welke dingen doe je nu niet, maar zou je wel graag willen doen? 
En waarom? 

Welke taken doe je nu wel, maar zou je eigenlijk niet meer willen 
doen of overdragen? En waarom?  



De Experience 
Economy

Bedrijven gebruiken ervaringen en indruk-
ken om ervoor te zorgen dat jij hun product 
onthoud. Je onthoud dus niet de specifica-
ties van het product, maar het gevoel dat het 
je heeft gegeven. 



Het brand-experience model van Pine en Gilmore 
identificeert een viertal domeinen voor het ontwikkelen 
van een (merk)belevingswereld. Voor het rangschikken 
van belevingen onderscheiden Pine en Gilmore twee 
dimensies (actief versus passief en ‘absorption’ versus 
‘immersion’) die, met elkaar gecombineerd, leiden 
tot vier domeinen (entertainment, educatie, esthetiek 
en ‘ontsnapping’).

DE EXPERIENCE ECONOMY
PINE & GILMORE WAT?

De experience economy is 
een nieuwe tijd in de 
economie. Bedrijven 
moeten vooral focussen 
op een onvergetelijke 
ervaring, in plaats van de 
producten/diensten zelf. 
De marketing focust zich 
dus op herinnereringen.

PASSIEF
ACTIEF

BERGBEKLIMMEN
GAMEN
CASINO’S

BIOSCOOP
TENTOONSTELLING

CONCERTEN

PRETPARKEN
RITUALS

RIJKSMUSEUM

ZELFONTPLOOIING
KENNISVERRIJKING
EDUCATIE
LEZINGEN EN WORKSHOPS

ONTVANGEN

MARKETING
GOUD

DEELNEMEN

VERMAAK

HOE ZIET
HET ERUIT

ONDERWIJS

ONTSNAPPING



Jouw ervaring
Wat was jouw laatste onvergetelijke marketingervaring? 
Beschrijf deze eens. Gebruik hierbij de 4 velden van de 

experience economy. 



The 
Golden Circle

“Iedereen weet WAT hij doet. 100%. Een deel daarvan weet 
HOE ze het doen. Hun unieke waardepropositie, hun inno-
verende proces of unique selling point. Maar heel weinig 
mensen en organisaties weten WAAROM ze doen wat ze 
doen. 

En met WAAROM bedoel ik niet om winst te maken. Winst 
maken is een resultaat. Met WAAROM bedoel ik: Waar geloof 
je in? Wat is je overtuiging? Waarom kom elke ochtend 
je bed uit? En waarom is dat belangrijk voor anderen? 
Het meest opvallende. Iedereen denkt, doet en communi-
ceert van het meest concrete naar het meest abstracte: Van 
buiten naar binnen. Maar degene die weten te inspireren 
en anderen in beweging te krijgen, doen dit andersom: Van 
binnen naar buiten.”



THE GOLDEN CIRCLE
SIMON SINEK

Wat doe je?

Hoe doe je dat?

Waarom doe je dat

“Communiceer andersom:
van binnen naar buiten”

“Iedereen weet WAT hij doet. 100%. Een deel daarvan weet 
HOE ze het doen. Hun unieke waardepropositie, hun innove-
rende proces of unique selling point. Maar heel weinig mensen 
en organisaties weten WAAROM ze doen wat ze doen. En met 
WAAROM bedoel ik niet om winst te maken. Winst maken is 
een resultaat. Met WAAROM bedoel ik: Waar geloof je in? Wat 
is je overtuiging? Waarom kom elke ochtend je bed uit? En 
waarom is dat belangrijk voor anderen? Het meest opvallende. 
Iedereen denkt, doet en communiceert van het meest concre-
te naar het meest abstracte: Van buiten naar binnen. Maar 
degene die weten te inspireren en anderen in beweging te 
krijgen, doen dit andersom: Van binnen naar buiten.”

WAT?



Jouw WAAROM?!
WAAROM doe jij eigenlijk WAT je doet? Begin met wat je doet en 

hoe je dat precies doet. Formuleer daarna jouw waarom. 



Pitch
Jouw initiatief



WAAROM?
De elevator speech – jouw 
verhaal in de korte tijd van 
een liftrit – is een belangrijk 
hulpmiddel om jouw visie en 
boodschap te vertellen.

3. OPLOSSING
Leg bondig en actief uit wat 
jij doet aan het 
probleem. 
Welke unieke waarde 
heeft jouw organisatie?

1. OPENING

Een vraag, zoals 
gezamenlijk belang, 
een anekdote, 
slogan of korte 
samenvatting van 
jouw visie biedt 
een haakje om 
de interesse van 
de luisteraar te 
wekken. 2. NOODZAAK

Waarom is jouw initiatief 
nodig? Met duidelijke en 
eenvoudige termen leg je 
het doel van jouw werk uit. 
Welk probleem pak je aan?

4. ACTIE
Sluit af met een uitnodiging 
aan de luisteraar om deel uit te 
maken van jouw oplossing, 
wat kan hij doen om jou op dit 
moment te helpen?

CHEAT SHEET: DE ELEVATOR PITCH



Jouw pitch
Schrijf een elevator pitch. Een elevator pitch is een korte (30 – 60 
seconden)  presentatie/pitch waarin je de belangrijkste ervarigen 

en drijfveren  van je bedrijf vertelt.



Jouw pitch staat aan 
de basis van

Hoe je gaat netwerken
- Pitches
- Sales-calls
- Evenementen
- Sollicitanten
- Aaanvragen en offertes

Je website
- Teksten
- Foto’s
- Beeldmateriaal
- Infographics

Je social media
- Contentkalender
- Social berichten
- Promotiemateriaal



‘The future 
of content 
marketing 
is in your 
hands.’

- David Hahn

Meer weten over marketing, communicatie social 

media of iets anders? Onze adviseurs staan voor 

je klaar. Boek een van onze andere webinars 

of een 1-op-1 gesprek voor hulp op maat. 

Vind al ons aanbod op 

www.leefbaarheidsalliantie.nl

?
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