
1

HBO Marketing /
Marketing management

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek
Marketing communicatie strategie
van auteurs prof. dr. W. van Raaij,
drs.  J. Floor en drs.  M.Bouwman

2

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Segmenteren, basics nog een keer:
    F Marktsegmentatie wordt wel gedefinieerd als
        volgt: ‘het opdelen van een markt in verschil-
        lende te onderscheiden (homogene) groepen
        afnemers, waarvoor het wenselijk kan zijn een
        specifieke marketingstrategie of -mix toe te
        passen.’

    F Of korter: het groeperen van mensen op basis
        van gemeenschappelijke kenmerken. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP:
    1: Segmentatie
        a: identificatie van segmentatie-criteria: 
            hoe de markt (grofweg) kan worden opgedeeld

        b: profiel bepaling binnen ontstane
             segmenten: bepaling 
               van onderlinge 
               verschillen
               tussen segmenten 



Achtergrond-

kenmerken van

consumenten:

-geografisch

-demografisch

-psychografisch

Productcategorie-

en merkgebonden

variabelen:

-gedragsvariabelen

Voorwaartse segmentatie

Achterwaartse segmentatie
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP:
    2: Targeting
        c: bepaling van de mate van (markt-)aantrek-
            kelijkheid van de segmenten: bepaling van
              aantrekkelijkheidscriteria waarmee segmenten
              aangewezen en gemeten 
              kunnen worden
          d: selectie van doelgroep 
            (target) segmenten: 
              welke aantrekkelijke 
              segmenten te kiezen 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen: STP:
    3: Positioning
        e: ontwikkeling van positioneringscriteria voor
            elk doelgroep segment: welk onderscheid moet
              worden gemaakt ten opzichte van de concurrentie,
              vanuit het perspectief van de afnemer
         f: ontwikkeling van 
            marketing mixes 
            voor elk doelgroep 
            segment: welke 
              combinaties van 
              marketing-P’s voor 
              elk der segmenten in te zetten
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen:
    F benaderingen van segmentatie: 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen:
    F Variabelen die worden gebruikt om segmenten
        te creëren worden actieve variabelen
        genoemd.
        Bij voorwaartse segmentatie zijn dit waarden
        (zoals attitudes, interesses, opvattingen) en
        persoonskenmerken (zoals, inkomen,
        opleiding, leeftijd).
        Bij achterwaartse segmentatie zijn dit
        gedragsverschillen t.o.v. een product of merk
        (productklasse- en merkgebonden variabelen).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen:
    F Variabelen die daarna worden gebruikt om na
        te gaan waarin de gevormde segmenten nog
        verder verschillen, worden passieve variabelen
        genoemd.  Bv. het gebruik van, en de
        opvattingen over, het merk.

    F Met actieve variabelen worden segmenten
        gecreëerd, en met passieve variabelen worden
        de segmenten verfijnder beschreven.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voornaamste marktsegmentatiestappen:
    F Een markt kan volgens prof. psychologie Van
        Raaij op 3 niveaus worden gesegmenteerd:
        G algemeen niveau (persoonsgebonden, w.o.
            geografische variabelen, socio-economische
            [demografische] variabelen, psychografische
            variabelen en productbezit [bv.  huis of auto]);
        G domeinspecifiek niveau (productgroep-
            gebonden, w.o. benefit segmentatie, koop-
            en gebruiksmate en -frequentie);
        G merkspecifiek niveau (merkgebonden, w.o.
            attitudes, koopintentie, koopgedrag).
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):
    F Algemeen niveau, verschillende kenmerken:
        G geografische kenmerken, zoals woonplaats,
            provincie, regio, postcodegebied, e.d.;

        G socio-economische kenmerken, zoals gender,
            leeftijd, samenwoningsvorm, fasen gezins-
            levenscyclus, sociale klasse, inkomen,
            welstand, opleiding(sniveau), en ook:
            tijd & geld.

>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Algemeen niveau, verschillende kenmerken:
        G psychografische kenmerken: betreft
            attitudes, interesses en opinies (AIO’s) die
            niet direct met een product of merk te
            maken hebben.  Bv.: modegevoeligheid,
            rollen m/v, politieke overtuiging, levens-
            houding, milieubesef, geloof, zelfbeeld en
            meer.

>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Algemeen niveau, verschillende kenmerken:
        G psychografische kenmerken: 
            Veel van deze kenmerken zijn gebaseerd op
            VALS (Values and Life Styles) en andere AIO-
            onderzoeken, waarbij aandacht uitgaat naar:
            O hoe tijd wordt verdeeld over werk/privé;
            O interesses, w.o. gezin, mode, eten, e.d.
            O de meningen die mensen hebben over
                zichzelf en de omgeving;
            O de normen en waarden waar mensen in
                het leven vanuit gaan.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Algemeen niveau, verschillende kenmerken:
        G productbezit: hierbij wordt vooral gekeken
            naar het bezit van duurzame goederen zoals
            een eigen woning, auto, boot, e.d.

            Bezit van dit soort goederen is een indicator
            van de welvaart van een huishouden. 
            Bovendien vormt dit ook een indicator van
            potentiële aanschaf van complementaire
            goederen zoals allerlei onderhoudsartikelen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau: hier worden actieve
        variabelen gehanteerd (gedragingen, AIO’s,
        waarden) die direct te maken hebben met een
        bepaalde productgroep of een bepaald domein
        (bv. sportbeoefening, restaurantbezoek,
        muziek, e.d.).
 >>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau, verschillende
        kenmerken:
        G mate van betrokkenheid: high-involvement
            consumenten weten veel over het product of
            het domein.  Zij zullen het meest
            geïnteresseerd zijn in meer informatie, bv. in
            specialistische tijdschriften.
            Low-involvement consumenten kunnen het
            best bereikt worden via algemene
            publieksbladen.
 >>  



16

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau, verschillende
        kenmerken:
        G benefit segmentatie: focus op gewenste
            producteigenschappen.  Hier wordt de markt
            opgesplitst in marktsegmenten op basis van
            bepaalde voordelen, eigenschappen of
            toepassingen die de kopers  -als
            belangrijkste functie-  in het product zien,
            met als doel voor elk van de geselecteerde
            groepen een aparte marketingstrategie te
            ontwikkelen.  Denk bv. aan tandpasta. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau, verschillende
        kenmerken:
        G koop- en gebruiksfrequentie: hier wordt
            gesegmenteerd naar typen gebruiker en hun
            verbruik van een zeker product, bv. lichte,
            gemiddelde en zware gebruikers, en ook:
            nog niet gebruikers, ex-gebruikers, nieuwe
            gebruikers. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau, verschillende
        kenmerken:
        G aard en functie van het product: ook kan
            gesegmenteerd worden op wat het product
            voor de gebruiker of bezitter betekent. 
            Auto’s, horloges, elektronica e.d. worden
            door consumenten vaak niet alleen vanwege
            hun functie aangeschaft, maar ook als
            statussymbool.

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Domeinspecifiek niveau, verschillende
        kenmerken:
        G aard en functie van het product: zelfs kan
            gesegmenteerd worden op bezit (eigendom)
            en huren (leasen), al dan niet privé of vanuit
            de werkgever. 
            Verder kan gesegmenteerd worden op basis
            van voorkeuren en gedrag, afhankelijk van
            de situatie (momentconsument).  Mensen
            kopen bv. tijdens vakanties andere
            producten of merken dan thuis.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Merkspecifiek niveau, hierbij gaat het om
        segmentatie op basis van kennis en attitude
        ten opzichte van een product of merk, waarbij
        vooral wordt gekeken naar de volgende 
        variabelen:

        G merkbekendheid
        G attitudes betreffende merken
        G koopintenties
        G koop- en gebruiksgedrag.

>>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Merkspecifiek niveau, variabelen:
        G merkbekendheid, betreft de actieve
            bekendheid met een merknaam (brand
            recall) of de passieve herkenning van een
            merknaam uit een reeks van merknamen
            (brand recognition). Passieve herkenning,
            zoals bv. plaatsvindt in de supermarkt, kan
            ook berusten op kleur, logo, verpakking e.d.
            Actieve herkenning vindt plaats in bv.
            bedieningswinkels, restaurants en bij het
            doen van telefonische bestellingen
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Merkspecifiek niveau, variabelen:
        G attitudes betreffende merken; deze zijn
            vooral afhankelijk van reeksen overtuigingen
            over specifieke producteigenschappen.
            Vergelijk de attitudes van consumenten
            betreffende Apple-producten en
            concurrerende elektronica. 
            Dit opent de mogelijkheid om de markt te
            segmenteren aan de hand van groepen met
            dezelfde attitudes en attitudeopbouw. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Merkspecifiek niveau, variabelen:
        G koopintenties; het betreft hier het opdelen
            van de markt aan de hand van groepen die
            koopintenties of koopplannen hebben.
            Huwelijken, geboortes en verhuizingen zijn
            typische momenten waarin verschillende
            koopintenties ontstaan, alhoewel het steeds
            lastiger wordt om de betreffende
            consumenten op te sporen.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M 3 segmentatieniveaus (Van Raaij):     (vervolg)

    F Merkspecifiek niveau, variabelen:
        G koop- en gebruiksgedrag; geeft de
            mogelijkheid om verschillende groepen te
            onderscheiden:
            O merktrouwe gebruikers
            O merkwisselaars (brand switchers)
            O trouwe gebruikers van andere merken
            O geheel nieuwe (nog niet) gebruikers
            O niet-gebruikers.
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voorwaartse of achterwaartse segmentatie:
    F Voorwaartse segmentatie, vindt dus o.a. plaats
        wanneer eerst op basis van algemene
        variabelen een indeling naar bv. leeftijden of
        levensstijl wordt gemaakt, waarna gekeken
        wordt naar domeinspecifieke variabelen, zoals
        koop- en gebruiksgedrag.

>> 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
segmenteren

M Voorwaartse of achterwaartse segmentatie:
    F Achterwaartse segmentatie, zoals benefit
        segmentatie, gebeurt wanneer de markt eerst
        aan de hand op domeinspecifieke variabelen
        wordt ingedeeld (bv. koop- en gebruiksgedrag),
        waarna deze groepen nader kunnen worden
        geanalyseerd aan de hand van socio-
        economische, demografische en/of
        psychografische variabelen (bv. regio, fase van
        gezinslevenscyclus en interesses).

27

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
de massa als doelgroep

M Segmentatie en merkgroei:
    F scherp segmenteren is vaak effectief en
        kostenefficiënt, maar is niet altijd de beste
        manier om marketing- en communicatie-
        doelstellingen te realiseren. 
        Om het merk te laten groeien zal juist een
        bredere doelgroep moeten worden bereikt.

    F Vreemd genoeg worden vaak de trouwe
        gebruikers van een merk ge’target’ om de
        omzet of het marktaandeel te vergroten.



80 %

klanten

20 %

klanten

   80 %

omzet

   20 %

omzet
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
de massa als doelgroep

M Segmentatie en merkgroei:
    F onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat
        het veelal niet lukt om d.m.v. bestaande klanten
        en loyaliteitscampagnes aanmerkelijke groei
        van het merk te bereiken: 
        O groeien lukt niet via aankoopfrequentie, maar
            eerder door penetratie. Trouwe gebruikers
            zullen immers niet nog méér gebruiken;
            sterker nog: trouwe gebruikers van één merk
            blijken ook trouwe gebruikers van andere
            merken te zijn.  Bij lichte gebruikers zijn hier
            meer mogelijkheden; >>

29

MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
de massa als doelgroep

M Segmentatie en merkgroei:
    F verdere redenen waarom d.m.v. bestaande
        klanten en loyaliteitscampagnes aanmerkelijke
        groei nauwelijks wordt verwezenlijkt: 
        O de groep trouwe gebruikers blijkt minder
            belangrijk voor omzet dan gedacht.  Waar
            voorheen de 80/20-regel (betreffende omzet)
            gangbaar was, blijkt dit eerder 50/20 te zijn
            (’20% van klanten zorgt voor 50% van de omzet’).   
            De overige 50% gebruikers blijken lichte
            gebruikers te zijn, die in feite veel
            belangrijker zijn voor merken; >>
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
de massa als doelgroep

M Segmentatie en merkgroei:
    F 80/20-regel van Vilfredo Pareto 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
de massa als doelgroep

M Segmentatie en merkgroei:
    F verdere redenen waarom d.m.v. bestaande
        klanten en loyaliteitscampagnes aanmerkelijke
        groei nauwelijks wordt verwezenlijkt: 
        O d.m.v. loyaliteitscampagnes worden weinig
            nieuwe klanten geworven.  Lichte gebruikers
            hebben vaak het idee dat zij toch niet zoveel
            zegels e.d. bij elkaar kunnen sparen, en
            haken vroegtijdig af. 
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MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN

Marketingcommunicatiedoelgroep:
klanteninzicht (consumenteninzicht)

M Nogmaals: het belang van klanteninzicht:
    F marketingcommunicatie werkt het best
        wanneer dit samengaat met een overtuigend
        consumentenvoordeel.  Om dit voordeel te
        kunnen vaststellen is het dus belangrijk om de
        motieven en behoeften van de consument te
        achterhalen.
    F Klanteninzicht kan vaak het best worden
        verkregen door onderzoek te verrichten dat
        dicht bij het leven van ‘echte mensen’ blijft. 
        Dus gericht op het dagelijkse leven rond het
        gebruik van een merk.


