
Stelling 1
Bij ons betekent 
marketing ‘denken én 
werken vanuit de klant/
bezoeker/gebruiker’.

Stelling 3
Mijn collega’s weten 
goed wat de afdeling 
marketing/communicatie 
doet en waarom.

Stelling 5
Ik vind dat marketing/
communicatie in onze 
organisatie op het juiste 
moment betrokken wordt 
bij nieuwe plannen, 
activiteiten of thema’s.

Stelling 2 
De samenwerking tussen 
marketing/communicatie en 
de afdeling Programmering 
loopt soepel.

Stelling 4
De tijd die ik kan besteden 
aan strategische of tactische 
werkzaamheden en uitvoerende 
werkzaamheden is goed in balans. 

Stelling 6
Marketing/communicatie heeft 
bij ons een vaste plek in het MT 
waardoor we mee kunnen praten 
op strategisch niveau. 

Met deze oefening kom je een stapje verder 
met marketing in jouw organisatie.

STAP 1: DE STELLINGEN



Met deze oefening kom je een stapje verder met marketing 
in jouw organisatie. Probeer aan de hand van alle kennis 
en ervaring die vandaag gedeeld is en de stellingen die net 
behandeld zijn, een doel voor jouw organisatie te formule-
ren. Hoe wil jij de positie van marketing en communicatie 
in jouw organisatie versterken? Dit kun je zo klein of groot 
maken als je zelf wilt, bijvoorbeeld:

De hele organisatie werkt vanuit het perspectief van de klant.

De waarde van marketing is duidelijk voor mijn collega’s, 
omdat ik actief resultaten meet en deel.

Werken met een strategisch marketingplan dat door de hele 
organisatie gedragen wordt.

Marketing (agendapunt heet ‘klanten’) als vast onderdeel op 
de (maandelijkse) agenda bij MT

Minimaal één groot project (Kinderboekenweek, Nederland 
Leest, Ledenwerfcampagne, etc.) projectmatig aanpakken in 
een multidisciplinair team, waarbij marketing vanaf het begin 
betrokken is. 

Goede samenwerking met collega’s buiten de afdeling 
marketing en communicatie (noem eventueel een 
specifi eke afdeling). 

Met deze oefening kom je een stapje verder 
met marketing in jouw organisatie.

STAP 2: DE ZEILBOOTOEFENING 

Marketing (agendapunt heet ‘klanten’) als vast onderdeel op 

Minimaal één groot project (Kinderboekenweek, Nederland 
Leest, Ledenwerfcampagne, etc.) projectmatig aanpakken in 
een multidisciplinair team, waarbij marketing vanaf het begin 
betrokken is. 



Maak een lijst met concrete actiepunten die 
er gezamenlijk voor zorgen dat jij je doel gaat 
behalen. Koppel daar namen en een planning 
aan. Formuleer in de laatste kolom een advies- 
of hulpvraag aan Probiblio als wij je in de 
toekomst kunnen ondersteunen bij de realisatie 
van dit actiepunt of het uiteindelijke doel.

STAP 3: ACTIEPUNTEN 
FORMULEREN

WieWat Wanneer Adviesvraag 
Probiblio



NOTITIES


