
Hoofdstuk 8

Marktsegmentatie,  
doelgroepbepaling en  

positionering
C. Vanormelingen

Marketing



Vertalen marktgerichte strategie naar ‘klantwaarde’.

Waarde van de klant:

- Segmentatie (welke segmenten zijn aanwezig?)

- Targeting (doelgroepkeuze)

Waarde voor de klant:

- Differentiatie (onderscheiding t.o.v. de concurrent)

- Positionering (hoe dat onderscheid te  
communiceren?)

8.1 Van markt naar klant



Klantwaarde



Indeling van de markt in afzonderlijke  
klantengroepen met verschillende behoeften,  
kenmerken of gedragingen die mogelijk een  
apart product of een aparte marketingmix  
vereisen.

8.1 Marktsegmentatie



• Geografische criteria (opsplitsen markt in 
geografische  eenheden).

• Demografische criteria (criteria 
rondom  bevolkingssamenstelling en -
opbouw).

• Psychografische criteria (levensstijl 
en  persoonlijkheid).

• Gedragscriteria (kennis, houding en gebruik).

Bij uiteindelijke keuze spelen meestal meerdere criteria  
een rol.

8.1.1 Segmentatiecriteria voor de 
consumentenmarkt



Voorbeeld indeling van mensen naar levensinstelling. 
•Er zijn in NL 8 sociale milieus.
•Elk milieu deelt dezelfde waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek en vertonen
overeenkomstige ambities en aspiraties
•Elke milieu heeft een eigen levensstijl en consumptiepatroon



Persona’s

•op maat gemaakte klantprofielen 
waarmee de kennis van de doelgroep
'tot leven' is te brengen



Hoe persona’s aanmaken ? Artikel van 
Geniuswhale

http://geniuswhale.com/personas-maken-stap-
voor-stap-uitgelegd/



https://www.bing.com/videos/search?q=persona%27s
+marketing&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dpersona
%27s%2520marketing%26qs%3dAS%26form%3dQBVR
%26sp%3d3%26pq%3dpersona%27s%26sk%3dHS1AS1
%26sc%3d6-
9%26cvid%3d7A55D31312DD4E5DB4AA11214ABAB9E
5&view=detail&mid=A1031604661095E393EEA103160
4661095E393EE&&FORM=VDRVRV

Hoe persona’s aanmaken ? Tutorial Ignite



• Gelegenheid

• Gezochte benefits

• Gebruikersstatus

• Gebruiksfrequentie

• Loyaliteit

Gedragssegmentatie











8.1.2 Segmentatie van business markten
1. segmentatie naar bedrijfstak

hulpmiddel 'Standaard Bedrijfsindeling' bij de Kamers van Handel en Nijverheid

2.  segmentatie naar grootte
samenwerken met onafhankelijke dealers voor kleine klanten
eigen nationale accountmanagers voor grote klanten

3.  segmentatie naar geografische locatie
- voorbeeld: klanten met meerdere vestigingen

4.  segmentatie op basis van inkoopmethode en -criteria, 
behoeften
lage prijs
betrouwbare kwaliteit
onderhoudscontracten



8.1.3 Segmentatie van internationale markten

1. geografische locatie:
grote marktgroepen of vrijhandelszones: EU / ASEAN /NAFTA/BENELUX

geen handelsbarrières
uitgangspunt: landen die dicht bij elkaar liggen vertonen vaak (maar niet altijd) 
veel overeenkomsten

2.  economische factoren:
nationaal inkomensniveau van burgers
nationale economische ontwikkeling (bruto binnenlands product)

3.  politieke en juridische factoren
stabiele regering
monetaire regels
bureaucratie

4.  culturele factoren: opmerking: inter-markt segmentatie groepeert uitsluitend op de 
eigenschappen van de consument ongeacht hun nationaliteit

talen /godsdienst/waarden/gewoonten ...



Vereisten effectieve segmentatie:

 meetbaar

 toegankelijk

 van voldoende omvang

 differentieerbaar

 bewerkbaar

8.1.4 Bruikbare segmenten



Keuze van een of meer segmenten, na evaluatie  
van de aantrekkelijkheid van ieder segment:

- omvang en groei segment;

- structurele aantrekkelijkheid;

- bedrijfsdoelen en -middelen.

Criteria: de segmenten waarin je rendabel en  
duurzaam de grootste waarde voor de klant kunt  
genereren.

8.2 Doelgroepkeuze = Targeting



8.2.2 Marktbenaderingsstrategie na doelgroepkeuze



• Ongedifferentieerde marketing: bedrijf richt zich met  
één aanbod op de gehele markt. Geen segmenten.

• Gedifferentieerde marketing: verschillende
doelgroepen aanspreken met verschillend
marketingaanbod.

• Geconcentreerde marketing (nichemarketing): bedrijf  
richt zich met een strategie op een/enkele  
submarkt(en).

• Micromarketing: producten/programma’s toesnijden op  
specifieke individuen of programma’s. Soms lokaal of  
individueel gericht, of ‘massamaatwerk’.

Vormen marktbenadering



Voorbeeld micromarketing : NIkeID (cfr audio-file vorige slide)



• Doelgroepstrategie is ook afhankelijk van middelen /  
fase productlevenscyclus / marktvariabiliteit /  
concurrentie / productvariabiliteit etcetera.

Voor- en nadelen van de 
marktbenaderingstrategiën



Klantwaarde creëren door iets anders te bieden  
dan de concurrent.

4 vragen:

- Wat? (Voordelen van product of dienst?)

- Waarom? (Op welke aspecten differentiatie?)

- Voor wie? (Op welke doelgroep richt bedrijf zich?)

- Tegen wie? (Welke concurrenten bieden alternatief?)

8.3 Differentiatie en positionering



• Marktaanbod werkelijk laten verschillen van dat  
van de concurrenten, zodat het de consument  
meer waarde biedt.

• Het hele bedrijf moet deze keuze  
‘ondersteunen’.

• Dus: kunnen doen wat je belooft!

Voorwaarden differentiatie



1. Waardeverschillen en concurrentievoordelen  
vaststellen. Functionele  
voordelen/emotionele voordelen

2. De juiste concurrentievoordelen kiezen (liefst  
een uniek argument of USP: unique selling  
proposition).

3. Totale positioneringsstrategie kiezen 
en  implementeren.

Stappen tot een goede differentiatie en 
positioneringsstrategie



Keuze welke verschillen de moeite waard 
zijn om uit te werken:

- Belangrijk

- Onderscheidend

- Superieur

- Communiceerbaar

- Exclusief

- Betaalbaar

- Winstgevend

Welke verschillen wel/niet benadrukken?



Realiseren van een duidelijke en  
onderscheidende plaats van een bedrijf, merk of  
product 

• in het hoofd van de afnemers  
(breinpositie) 

• ten opzichte van vergelijkbare  
concurrenten.

Dit gaat voornamelijk om beleving en ervaring,  
dus processen van psychologische aard.

Positionering



• Consumentenperceptie van een merk in  
vergelijking met concurrerende  
merken/producten op de belangrijke  
koopaspecten.

• Gaat om gemiddelde percepties van de  
consumenten.

Positioneringsgrafiek



Uitgewerkte positioneringsmatrix



• Relatieve positie verwerven in de hoofden van 
de  afnemers t.o.v. vergelijkbare concurrenten.

Positioneringsstrategieën





• Heeft een bedrijf een positioneringsstrategie  
gekozen? Dan moet het maatregelen nemen  
om deze te implementeren en onder de  
aandacht te brengen!

• Alle marketing- en bedrijfsactiviteiten moeten  
deze strategie ondersteunen.

• Positionering ook vertalen in concreet aanbod.  
Consequente prestaties en communicatie.

Gevolgen voor de marketingmix



Test je kennis van hoofdstuk 8 aan de hand van 
volgende vragen

1) Wat zijn voor een bedrijf voordelen van massamarketing tegenover 
doelgroepmarketing ? Illustreer met een paar concrete voorbeelden 
van bedrijven.

2) Aanbieders van financiële diensten proberen hun markten te 
segmenteren wegens sterke concurrentie en steeds meer 
veeleisende klanten. Zou segmentering werken voor financiële 
diensten ?

3) Is positionering nuttig voor not-for-profitorganisaties ? Motiveer je 
antwoord. 



Samenvatting hoofdstuk 8 : audio-file


