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Challenge to Change



Doelen
Aan het eind van deze workshop…

- kun je de begrippen marketing,  pr en communicatie in 
eigen woorden vertellen

- kun je een concept marketingplan maken
- leer je hoe je jezelf en je idee, product of ontwerp kunt 

presenteren en verkopen
- kun je vertellen wat je verder moet doen voor de Challenge 

to Change bijeenkomst op 18 november



Normaal moet je in de klas een vinger opsteken om te 
antwoorden, maar nu...

…roep als je weet welk logo dit is!

Sneltest
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PR Marketing

PR en Marketing

PR = Public Relations:

- Datgene wat een 
bedrijf onderneemt 
om te zorgen dat 
mensen op een 
bepaalde manier over 
het bedrijf denken

- Een imago

Marketing:

- Een (goed) idee, ontwerp 
of product onder de 
aandacht brengen en / of 
verkopen

- Datgene wat een bedrijf 
doet om de verkoop van 
producten en/of diensten 
te bevorderen



In een marketingplan staat 
beschreven hoe je een 
doelgroep benadert om je 
product of dienst onder de 
aandacht te brengen.

Opdracht: vul met je team het 
werkblad ‘marketingplan’ in

Marketingplan maken



Marketingplan

● Welk probleem lossen we op?
● Hoe doen we dat anders dan anderen?
● Welk product of dienst leveren we dan?

1
Why, How, What



Marketingplan

● Hoe staat het met het idee, ontwerp, 
product of dienst?

● Hoe staat het met jullie team? Werken jullie 
goed samen? 

2
Stand van zaken



Marketingplan

● Wie is de doelgroep voor jullie idee, product 
of ontwerp? 

● En waarom heb je voor deze doelgroep 
gekozen?

3
Welke doelgroep spreek 

je aan?



Marketingplan

● Beschrijf hoe je wilt dat  ‘klanten’ en 
concurrenten je zien?

● Bestaat jullie idee of product al?
● Zo ja, wat maakt jullie idee of product dan 

beter?

4
Concurrentie



Marketingplan

● Maak een SWOT-analyse
● Sterktes
● Zwaktes
● Kansen
● Bedreigingen
● Mogelijk al in workshop 2  aan bod geweest

5
SWOT-analyse



Marketingplan
● Wat willen jullie bereiken met je idee of 

ontwerp?
● Wat kunnen jullie zelf maken of doen?
● Waar heb je hulp bij nodig bij je idee of 

ontwerp?
● Waaruit bestaat deze hulp?
● Wat voor budget is er nodig om jullie idee 

of ontwerp te realiseren?

6
Strategie en doelen



Marketingplan

● Wie doet wat? Taken / rollen verdelen!
● Wie kan goed pitchen of presenteren?
● Hoe zetten jullie jezelf op de markt?
● Heeft je idee of product een naam, een 

slogan of logo?

7
Actieplan



Verbale communicatie Non-verbale communicatie

Communicatie

- Volume

- Intonatie

- Tempo 

- Articulatie 

- Lichaamshouding

- Gebaren

- Oogcontact

- Mimiek

- Styling



Presenteren of pitchen
In een pitch heb je maar heel kort de tijd. 
Alles wat je doet heeft dan ook impact. 

Dat is ook het grote verschil tussen pitchen 
en presenteren. 

Pitchen is te vergelijken met Daphne 
Schippers die de 100 meter loopt, terwijl 
presenteren een marathon is.



Presenteren 5 tips

‘Presenteren kan langer duren (denk aan een marathon)’

1. Bereid je goed voor, ken je verhaal, ken je publiek, oefen de 
presentatie

2. Let op je kleding / uiterlijk, een eerste indruk maak je maar 1 keer
3. Wat is het doel van je presentatie, zorg dat je dat helder hebt
4. Hou het kort en bondig en houd het levendig
5. Vat de kern nog even kort samen



Pitchen 5 tips

‘Pitchen is heel kort (denk aan een 100 meter sprint)’

1. Focus op probleem / wat is het probleem 
2. Creëer een opvallende opening / vraag / verhaal / trek de aandacht
3. Jouw oplossing / waarom is het een goed idee
4. Wat zijn de bewijzen / heb je al klanten 
5. Welke actie moet het publiek ondernemen of doen



Nederlands Kampioen Pitchen

https://www.youtube.com/watch?v=4hHrjU6nmbg


Waardering en beoordeling

•Bijdrage aan gelijke kansen
•Innovatief / origineel / creativiteit
•Presentatie
•Plan en realisatie
•Samenwerking / team keuzes
•Balans tussen deelnemers
•Open bonus



● Verdeel de taken, wie gaat wat doen en waarom?

● Wie ontwerpt een logo?

● Wat is jullie verhaal? 
(denk hierbij een probleem en oplossing)

● Hebben jullie een naam en/of slogan?

● Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie uniek zijn?

● Werk het marketingplan verder uit

Aan de slag...



Hoe ziet 18 november er uit?

09.30 uur Aankomst (KW1C School voor de toekomst)
10.00 uur Welkom en opening
10.30 uur Hacken en (bij)werken opdracht
12.30 uur Lunchen
13.30 uur Presentatie markt 
15.00 uur Korte pauze
15.30 uur Waardering door jury
16.00 uur Gezellige afsluiting



Doelen
Aan het eind van deze workshop…

- kun je de begrippen marketing,  pr en communicatie in 
eigen woorden vertellen

- kun je een marketingplan maken
- leer je hoe je jezelf en je product of ontwerp kunt 

presenteren en verkopen
- kun je vertellen wat je verder moet doen voor de Challenge 

to Change bijeenkomst op 18 november



Vragen?



Bedankt en tot ziens!


