
 
Richtlijnen voor het operationeel marketingplan 

 
 
Het operationeel marketingplan is het resultaat van het doorlopen van de onderstaande tien 
stappen:  
 
1.       Korte beschrijving de organisatie / SBU en de strategisch uitgangspunten 
Als uitgangspunt dient een korte omschrijving van de organisatie / SBU en de core business 
gegeven te worden. 
 
2.       Beschrijven van de markt en de door de organisatie toegepaste segmentatie van deze 
          markt 
Het is van belang om de positie van de organisatie in de markt weer te geven (omvang van de 
markt , belangrijkste trends en de belangrijkste concurrenten). 
Marktsegmentering omvat het verdelen van de markt in duidelijk herkenbare en 
aanspreekbare deelsegmenten of doelgroepen. Iedere doelgroep heeft haar specifieke 
kenmerken als het gaat om bijvoorbeeld consumentengedrag (zoals aankoopgedrag, 
verbruiksgedrag en demografische kenmerken). 
 
3.       Het bepalen van de targets (binnen de gemaakte segmentering 
Onder targeting wordt verstaan het maken van keuzen binnen de gemaakte segmentering. 
Dus op welke doelgroepen/deelsegmenten gaat de organisatie zich richten binnen het 
marketingplan. Hierbij  kan gebruik gemaakt worden van 'product/marktcombinaties'. Aan de 
orde is de vraag: met welke producten en/of diensten richt de organisatie zich op welke 
deelsegmenten? 
 
4.       Het bepalen van de targets (binnen de gemaakte segmentering 
Positioneren is het creëren van een unieke, herkenbare propositie voor een organisatie, 
product of dienst. In deze stap wordt vastgesteld op welke wijze de organisatie zich 
onderscheidt van de concurrenten. Hoe wil de organisatie dat de consument haar product of 
dienst gaat zien? 
 
5.       Het bepalen van de marketingdoelstellingen 
Het doel van het bedrijven van marketing is uiteindelijk het behalen van doelen die van tevoren 
vastgelegd zijn in de marketingdoelstellingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om 
doelstellingen met betrekking tot de omzet of het marktaandeel. Marketingdoelstellingen 
kunnen worden vastgesteld per product of dienst, maar ook voor de totale organisatie. Ook 
kan per regio of per deelsegment doelstellingen worden vastgesteld. 
 
6.       Het ontwikkelen van de marketingstrategie 
Samen met de stap 'marketingdoelstellingen' en 'marketinginstrumenten' behoort 
'marketingstrategie' tot de kern van het operationele marketingplan. De stappen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vloeien grotendeels in elkaar over. Bij het bepalen van 
de marketingstrategie wordt gekeken langs welke weg, op welke manier en binnen welk 
tijdsbestek de vastgestelde marketingdoelstellingen bereikt kunnen worden De vier of vijf P's 
(Prijs, Product, Plaats, Promotie en Personeel) zijn daarbij onmisbaar. 
 
7.       Het invullen van de marketinginstrumenten (de vier of vijf P's) 
Traditioneel zijn er vier P's, namelijk Prijs, Product, Plaats en Promotie. De dienstmarketing 
heeft een vijfde P, namelijk Personeel, toegevoegd. Binnen Promotie vallen onder andere 
public relations, reclame en persoonlijke verkoop. 
 
 
 



 
 
8.       Het ontwikkelen van een activiteitenplan en het uitvoeren van dat plan 
Het activiteitenplan omvat een overzicht van alle marketingactiviteiten, binnen een bepaalde 
periode, die ondergeschikt zijn aan de marketingdoelstellingen. 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.   
 
9.       De financiële onderbouwing van het plan 
De gevolgen van de gemaakte keuzes in de stappen 1 tot en met 7 moeten worden in financieel 
opzicht met elkaar in verband worden gebracht. De onderbouwing van het plan moet worden 
gedaan met een spreadsheet programma zoals bijvoorbeeld Excel. 
 
10.     Het evalueren van alle voorgaande stappen 
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?  
 
Het operationeel marketingplan dient een tijdshorizon te hebben van één tot maximaal drie 
jaar. De onderbouwing van het plan is gebaseerd op deskresearch en fieldresearch. 
 
 
Richtlijnen voor de summary 
 
De summary bestaat uit maximaal 5 pagina’s en daarnaast maximaal 2 pagina’s bijlagen. 
 
De summary dient de volgende onderdelen te bevatten:  
1.              Strategische /  organisatorische uitgangspunten 
2.              Strategische analyse (intern & extern) 
3.              Gekozen marketing doelstelling en strategie 
4.              Uitwerking marketing instrumenten 
5.              Financiële onderbouwing 

 

 


