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Meer waarde voor jouw technologie! 

Technologie wordt steeds belangrijker in het 
oplossen van problemen die onze welvaart en welzijn 
bedreigen: tekort aan mensen en geld in medische- 
en ouderenzorg, milieuvervuiling, energie- en 
voedselschaarste, groeiende behoefte aan mobiliteit, 
enz. Jouw technologie draagt bij aan de oplossingen! 
 
Maar wat als jouw technologie en haar waarde niet 
door de juiste mensen worden gezien en begrepen? 
Dan mis jij mogelijk groeikansen en de maatschappij, 
je markten en je klanten waardevolle oplossingen.  

 
Waarde heb je pas als anderen die ook zien en die 
willen gebruiken: (potentiële) medewerkers, klanten, 
leveranciers, partners, voorschrijvers, investeerders, 
promotors, handel, opleiders, media, enz. Zien ze je, 
maak je een goede eerste indruk, bezoeken ze je 
website, nemen ze contact op, worden ze klant, blijf je 
ze boeien, worden ze fan, gaan ze je promoten?  
 
Deze reader bespreekt 6 stappen om meer waarde 
aan jouw technologie te geven en deze tot leven te 
brengen bij de mensen die je laten winnen. Door je 
hierin te ontwikkelen en/of te verbeteren versterk je 
je positie in je speelveld en schep je meer winstkansen 
voor je technologie, je bedrijf en je mensen. 

 
1. Je ambitie bepaalt je koers 
“Je reis begint met een aantrekkelijk toekomstbeeld” 
 

Hoe ziet de lange termijn van jouw bedrijf eruit:  
• Visie: jouw ideale situatie, een droom. 

• Missie: jouw unieke bijdrage aan de ambities van 
jouw klanten, een betere markt en wereld. Waar 
je iedere dag je bed voor uitkomt! 

• Identiteit: waarden, normen, houding en gedrag. 

• Strategie: doorbraken op langere termijn. 

• Doelstellingen korte termijn: omzet, winst, etc.  

2. Jouw waarde voor anderen bepaalt je succes 
“Wat maak je mogelijk voor mensen in jouw markt, 
met jouw technologie, mensen en middelen?” 
 
Om de waarde van jouw technologie voor mensen, 
markten en maatschappij te bepalen en tevens te 
zoeken naar onderscheidend vermogen, stel je jezelf 
de volgende vragen: 
1. Wat heb ik in huis aan mensen, middelen, 

technologie,  producten en diensten? 
2. Hoe onderscheid ik me daarmee, wat zijn de USP’s 

(meer, goedkoper, sneller, etc.)? 
3. Waarom, wat betekent dat voor de mensen die we 

willen binden, de markt en onze maatschappij?  
Bepalen van je ‘Waarom’ laat zien, waar en voor wie je 
de meeste waarde toevoegt. Daarmee maak je 
heldere keuzes in doelmarkten en doelgroepen.  
 

 
Als je je doel of ambitie kunt vertalen naar waarde voor mens, 
markt en maatschappij ben je in staat meer en hechtere relaties te 
smeden met de mensen die jou, je medewerkers, je bedrijf en je 
technologie laten groeien! 

 
Je ‘waarom’ bepalen heeft diverse voordelen: 

• Je kunt grotere groepen mensen aanspreken die 
jouw ambities begrijpen, waarderen en daar ook 
een goed gevoel bij krijgen: klanten, partners, 
voorschrijvers, investeerders, enz.  

• Je geeft je doelgroepen een betere eerste indruk of 
goed gevoel bij jouw bedrijf, mensen en product. 

• Je legt een basis voor hechtere relaties met 
mensen die jouw ambities (maatschappelijke 
waarde) delen. Dergelijke relaties breken niet bij 
een prijsverlaging van de concurrent. 

• Je legt een fundament voor effectieve en kosten-
efficiënte marketing met duidelijke keuzes in: 
o speelveld of -velden  
o spelers die je voor je moet winnen  
o waarde proposities 
o marktbewerking 

• Je onderscheidt je van concurrenten! 
 
Consequent uitdragen van je waarde in al je 
marketingactiviteiten versterkt jouw positie in het 
speelveld en houdt de concurrentie op afstand. 



  
 
 
 

  

 

Essentieel hierbij is kennis en inzicht in de spelers die 
jou gaan helpen om je doel te bereiken. Waarde voor 
mensen is zoveel meer dan technische specs of USP’s!  
 
3. Positionering en kernboodschap 
“Relevante spelers interesseren en overtuigen” 
 

Met je waarde propositie (je positie) formuleer je de 
kernboodschap: wie wil je zijn en wat is je betekenis 
voor de spelers in je speelveld? Dit vatten we samen in 
een krachtige pitch die meteen de interesse weet op 
te wekken voor jou, je bedrijf en haar product.  
 

 
 
De pitch werk je vervolgens verder uit in: 

• Een lijst keywords waarmee je je vindbaarheid in 
Google kunt vergroten (SEO) 

• ‘Je verhaal of verhalen over je bedrijf, producten 
en mensen’ (storytelling) 

• Diverse vormen van ‘content’ die je regelmatig 
kunt delen met je doelgroepen zodat je nieuwe 
relaties bouwt en bestaande relaties verstevigt.  

Voorbeelden van content: nieuws, blogs, opinies, 
achtergrondartikelen, best practices, video’s en 
infographics. Door deze content regelmatig te delen 

en anderen te inspireren, trek je meer mensen aan en 
creëer je nieuwe kansen in je speelveld.  
 
4. Visuele identiteit / uitstraling  
“De eerste indruk maak je maar één keer” 
 

Meer dan 90% van de impact van een boodschap 
wordt bepaald door hoe we het vertellen, niet door 
wat we vertellen! Presentatievorm, uitstraling en 
enthousiasme hebben meer impact dan een goed 
verhaal. Een sterke persoonlijkheid of de uitingen van 
een sterk bedrijf weten de spelers in het speelveld te 
raken en meteen het goede gevoel te geven.  
 

 
 

 
Een belangrijke ondersteuning voor de presentatie van 
je organisatie, je medewerkers en je product is een 
opvallende en aantrekkelijke visuele identiteit. Denk 
hierbij aan logo’s, afbeeldingen, symbolen, kleuren, lay 
out, enz.  



  
 
 
 

  

 

Een potentiële klant zal in een fractie van een seconde 
beslissen of hij jou ziet zitten en tijd voor je maakt. 
Datzelfde gebeurt op je website. Ook hier beslist de 
bezoeker in een paar tellen of hij blijft, gaat lezen, 
door gaat klikken en zijn of haar gegevens achterlaat. 
De eerste indruk is bepalend voor de relatie en die 
maak je maar één keer. 
 
5. Actie! Je waarde propositie waarmaken 
“Vanuit een goede basis consequent scoren” 
 

Op basis van de marketing-basis “waarde-speelveld-
boodschap-uitstraling” kun je nu je nieuwe waarde 
propositie vormgeven met de verschillende  
marketingmiddelen. Deze zijn allemaal opgebouwd op 
basis van dezelfde krachtige boodschap en uitstraling: 

• producten en diensten/services 

• organisatie en medewerkers 

• partners  

• prijs, verdienmodellen 

• distributie, waardeketen  

• processen, zoals innovatie, duurzaamheid, etc.  

• cases of best practices  

• promotie: business development, sales en 

communicatie 

 
Met deze krachtige mix ga je een onderscheidende 
positie in je speelveld opbouwen en verstevigen bij 
klanten, medewerkers, partners, etc.  
Deze basis gaat er ook voor zorgen dat je tijd en 
kosten bespaart en wint aan effectiviteit. Door de 
consequente opbouw werken je mensen en middelen 
ook beter samen. Voer je marketing-basis dus 
consequent door in al je marketingmiddelen: 
Alle verwachtingen die je met deze middelen oproept, 
moet je waarmaken! Uiteindelijk creëer je daarmee 
een positie waarin je scoort in je gekozen speelveld.  

Ad. Business development, sales en communicatie 
“Be good and share it”  

Je hebt pas waarde als anderen die zien. Het heeft 
geen zin fantastische technologie te ontwikkelen en er 
geen succes mee te hebben omdat er onvoldoende 
aandacht en middelen zijn besteed om deze succesvol 
onder de aandacht van investeerders of (potentiele) 
klanten te brengen. Zorg dat je opvalt en dat je een 
aantrekkelijke partner bent in een wereld die 
razendsnel verandert en waar veel partijen op zoek 
zijn naar samenwerking.  
 
De eerste 85% van het koopproces vindt 
tegenwoordig plaats op het internet 

Het begint daar waar doelgroepen jouw bedrijf online 
vinden en jij ze weet te interesseren op je website. 

Hoe krijg je voldoende relevante bezoekers, hoe wek 
je hun interesse, hoe houd je die interesse vast en hoe 
verleid je je bezoeker tot gewenste actie? Business 
development en sales worden steeds meer 
overgenomen door online marketing. Het grootste 
deel van het beslissingsproces is door de nieuwe klant 
of medewerker al op het internet gedaan voordat hij 
contact met jou opneemt! 

Om relevante mensen op je website te krijgen 
ontwikkel je SEO/SEA (Search Engine Optimisation/-
Advertising) en on/offline campagnes gebaseerd op 
het delen van relevante en interessante informatie, 
visies, opinies, best practices, etc.  Dat kan met sociale 
media, maar ook met traditionele middelen, zoals: 
presentaties, documentatie, PR en evenementen.  
 

 
6. Monitoren, bijsturen, opfrissen & vernieuwen 
“Groeien in je speelveld” 
 

Het veroveren van een optimale positie in je speelveld 
is een uitdaging. Het vasthouden en uitbouwen van 
die positie vergt visie, uithoudingsvermogen, inzet en 
creativiteit. Meetbare doelen en moderne digitale 
middelen helpen je om je activiteiten te monitoren. 
Creativiteit en marketinginzicht kunnen op basis van je 
marketing-basis de campagnes, middelen en content 
snel bijsturen, opfrissen en vernieuwen.  
 
Missie van TechAlive!  
1. Jouw technologie, mensen en organisatie laten 

leven bij de spelers die je laten scoren in jouw 
speelveld. Niet één keer, maar continu. 

2. Zorgen dat deze spelers fan van je worden en je 
gaan promoten bij anderen.  

3. Jouw bedrijf laten winnen van concurrenten en 
haar doelstellingen overtreffen! 

4. Jouw technologie de waarde geven die zij 
verdient! 



  
 
 
 

  

 

 

 
Een frisse blik om succesvol te groeien in jouw doelmarkten! 
Ik ben benieuwd naar jouw uitdagingen en bespreek graag vrijblijvend hoe je met praktische marketing meer 
waarde kunt krijgen in een groter speelveld, bij meer spelers die je laten winnen!  
 
Praktische marketing die jouw reputatie, omzet en klantrelaties gaat verbeteren 
Mijn basis is 25 jaar ervaring bij bedrijven als Sony, Philips en NXP en als adviseur/interim manager bij TechAlive!. 
Daarmee heb ik een eenvoudige methode ontwikkeld waarmee je snel en efficiënt een praktisch marketing- en 
communicatieplan kunt ontwikkelen en uitvoeren om meer relevante mensen te vinden en te binden en om 
consequent goede beslissingen te nemen om je bedrijf beter in de markt te zetten.  
 
Mijn rol (waar en wanneer nodig): 

• Ophalen en ordenen van bestaande kennis en inzichten in je organisatie met behulp van praktische 
worksheets waarmee jij en/of je medewerkers zelf alle stadia van het marketing- en communicatieplan 
kunnen doorlopen en invullen. Startpunt is je ambitie, je huidige kracht en je potentie. 

• Valideren van gekozen positionering en marketbenadering bij klanten en andere stakeholders in het 
speelveld. 

• Toevoegen van kennis, frisse inzichten en ideeën op basis van de eerste input.  

• Uitdagen van jou en je medewerkers. 

• Ondersteunen in: 
1. het formuleren van een duidelijke marketing en communicatie-strategie met bijbehorend actieplan, 
2. het ontwikkelen van de middelen en campagnes met raad, daad en een netwerk van professionele 

relaties (freelancers en bureaus). 
 
Het traject dat we samen ingaan geeft je gegarandeerd nieuwe inzichten in de waarde van je onderneming, haar 
speelveld en de mogelijkheden om een scoringspositie te veroveren of te verbeteren met moderne en praktische 
marketing die meer mensen aan je bindt en je laat groeien, niet alleen in sales!. 
 
De eerste afspraak kost je alleen wat tijd en geeft je gegarandeerd nieuwe inzichten en ideeën.  
Ik hoor graag van je. 
 
Carlo van Pelt 
Eigenaar TechAlive! Marketing & Communicatie 
Mobiel: 06.2883.6983 
carlovanpelt@techalive.nl 
www.techalive.nl 
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