
                              
HET STAPPENPLAN - Online Reclamecampagnes                                         

 
Het lanceren van online reclamecampagnes is niet voor iedereen gesneden koek. Hoe zet 
je een online campagne op? Hoe zet je marketing instrumenten online in? Waar begin je en 
hoe pak je dit aan? Om te helpen met het beantwoorden van deze vragen stelden we een 
stappenplan op, die op een gestuctureerde manier houvast biedt voor en tijdens de lancering 
van een online campagne. Het principe is simpel: doorloop alle stappen en vink iedere 
afgeronde stap af. Als alle stappen doorlopen zijn ligt er een document dat je als (actie)plan kan 
inzetten om een online reclamecampagne te lanceren.
 
Veel succes!
 

No. WAT WAAROM & HOE

1. Vaststellen kenmerken product of dienst Deze gegevens heb je nodig om gericht 
doelgroepen te formuleren en deze 
doelgroepen vervolgens te targetten.

2. Doelgroepomschrijving Dit kan een enkele doelgroep zijn, 
maar ook meerdere. Meerdere 
doelgroepomschrijvingen helpen je bij 
marktsegmentatie en de keuze van 
specifieke online kanalen. 

3. Vaststellen budget Als er een budget beschikbaar is, stel 
dan vast hoeveel er beschikbaar is. De 
omvang van het budget heeft invloed op 
de mogelijkheden die ingezet kunnen 
worden.

4. Online kanaal selectie: mapping 
doelgroepen en kanalen

Pak de eerder geformuleerde 
doelgroepomschrijvingen er bij en doe 
een mapping met de beschikbare online 
kanalen die ingezet kunnen worden. 
Voorbeelden van online kanalen zijn hier 
onder andere blogs, Twitter, Facebook, 
social bookmarking sites, newssites, etc.
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5. Online kanaal selectie: seo selectie Je wil dat jou boodschap terecht komt 
op online platforms die potentiele 
klanten targetten. Maak een overzicht 
van keywords (zoekwoorden) waarvan 
jij denkt dat potentiele klanten van 
het nieuwe product of dienst op gaan 
zoeken. Onderzoek vervolgens welke 
platforms/online kanalen op deze 
keywords gevonden worden en noteer 
deze in je overzicht.

6. Verdeling budget Als je onder punt 3 een budget 
vastgesteld had kun je nu dit budget 
gaan verdelen. Pak het overzicht erbij 
waarin je mapping van doelgroep en 
kanalen inclusief de seo selectie staat 
weergegeven en noteer bij ieder kanaal 
hoe belangrijk je het vind als percentage 
van het totaal. Voorbeeld: Blogs: 30%, 
Social Media: 30%, Adwords: 30%, 
Overig: 10%. Vervolgens vertaal je de 
percentages naar bedragen en heb je 
een uitgangspositie voor de te starten 
online campagne.

7. Content creatie/campagnemateriaal Bepaal welk campagnemateriaal er 
nodig is. Denk hierbij aan banners, 
persberichten, advertorials, en editorials, 
etc. Houd eventueel in het budget 
rekening met het laten creëren van dit 
campagnemateriaal.

8. Uitzetten en coördinatie 
campagnemateriaal

Volgende stap is om het gecreerde 
campagnemateriaal uit te gaan zetten en 
het geheel goed te coordineren. Denk 
hierbij ook aan overige werkzaamheden 
die de coordinatie met zich mee brengt. 
Uitzetten van online campagnemateriaal 
is een proces dat vaak gedurende een 
bepaalde of langere periode plaats moet 
vinden.
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9. Viraliteit Stuur aan op viraliteit. Een voorwaarde 
voor viraliteit is uiteraard opvallende, 
uitzonderlijke of prikkelende content, 
maar content zal pas viraal worden als 
het ook daadwerkelijk op een juiste 
manier wordt verspreid. Denk hierbij aan 
een creatieve inzet van social media, 
youtube, enz.

10. Planning Als je alle punten van deze checklist 
hebt doorlopen heb je eigenlijk de 
outline van je planning gereed. Met 
bovenstaande punten kun je een 
inschatting doen van hoeveel tijd er 
ongeveer nodig zal zijn om iedere 
fase te doorlopen. Als fases kun je 
onderscheiden: 
(A): Aanleiding en budgettering 
(checklist punten 1 t/m 3).
(B): Online kanaalselectie en 
budgetverdeling: (punten 4 t/m 6).
(C) Content Creatie: (punt 7).
(D) Uitzetten en coördinatie 
campagnemateriaal: (punt 8).
 
Stel de planning op en de campagne 
planning is gereed!

 Continue na lancering:    

 Meten is weten ( monitoring en bijsturen) Het grote voordeel aan online 
reclamecampagnes is dat de impact 
van de campagne heel goed gemeten 
kan worden. Denk hierbij aan traffic 
die op productpagina`s uit komt, 
aan doorklikratio (CTR) en aan 
conversiepercentages. Er zijn nog 
daarnaast nog veel meer indicatoren 
en manieren waarop de impact van 
specifieke kanalen vastgesteld kan 
worden. Houd de voortgang goed in 
de gaten door gebruik ta maken van 
tracking programma`s en gebruik de 
resultaten om tussentijds bij te sturen.
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Deze checklist is geschreven om een kapstok te bieden aan iedereen die van plan is een online 
reclamecampagne te lanceren of toekomstige campagnes op een meer gestructureerde manier 
aan te pakken. 
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