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M.A.A.S Template

De M.A.A.S. (Marketing As A Service) Template is de basis van de onlineactiviteiten van 

elke onderneming. Deze handige tool is te gebruiken voor elke onderneming, ongeacht 

grootte, sector of hoeveelheid ervaring. Met dit model kan er met een kritische blik gekeken 

worden naar elke onderneming. Een aantal concrete redenen om dit model te gebruiken als 

startpunt voor alle online marketingcampagnes.

Focus op cruciale zaken

De M.A.A.S. Template geeft alleen de kernactiviteiten weer om zodoende energie- en 

tijdverspilling te voorkomen aan minder relevante zaken.

Verbanden

De M.A.A.S. Template geeft de kern weer van de onderneming. Hierdoor kan men goed de 

verbanden zien tussen de verschillende elementen binnen de onderneming. Zodoende leren 

we beter de processen van de onderneming te begrijpen.

Vervolgstappen

Bij alle vervolgstappen die je neemt, kun je je afvragen of je er als onderneming voor klaar 

bent. Of er voldoende budget beschikbaar is om dit te realiseren en of de doelgroep erop 

zit te wachten. Het M.A.A.S. Template maakt dit inzichtelijk.

Bijstellen

Door de M.A.A.S. Template van tijd tot tijd in (of aan) te vullen kan dit regelmatig onder de 

loep genomen worden. Zodoende blijf je als onderneming je eigen propositie evalueren.

Structuur
Middels de M.A.A.S. Template heb je steeds een duidelijk overzicht waar je als onderneming 

staat. Er is een duidelijke structuur geformuleerd. Ook kan de M.A.A.S. Template gebruikt 

worden om te definiëren waar je als onderneming naartoe wil groeien. Zou blijft er een 
duidelijke visie naar de toekomst toe.

Voordelen

Het werken met de M.A.A.S. Template heeft alleen maar voordelen voor je onderneming. 

Je tilt je onderneming naar een nieuw, hoger niveau. Het helpt je te focussen op wat echt 

belangrijk is. En nog ondernemender te worden met alle middelen en kwaliteiten die je al in 

huis hebt. Wacht niet langer en ga aan de slag met de verschillende bouwstenen.

 
Negen elementen 

Het model is opgebouwd uit negen verschillende elementen. Op elke pagina staat precies 

beschreven wat de elementen betekenen en hoe in te vullen.
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Klantensegmentatie

Het eerste onderdeel van de M.A.A.S. Template is de klantsegmentatie. Hierin beschrijven 

we de verschillende groepen die je wil bereiken. Breng duidelijk in kaart welke specifieke 
doelgroepen je wil bedienen. Voer eventueel een onderzoek uit om de behoeften van je 

doelgroep te bepalen. Baken de doelgroep af en segmenteer de markt. Bepaal duidelijk 

welk verhaal je wil vertellen om je doelgroep te bereiken.

Beschrijving



socialhero.nu

Bergerstraat 2

6226 NA Maastricht

www.socialhero.nu

+(31) 6 42 72 08 82

KvK 72 76 79 52

Bank NL80 RBRB 0777 9671 11

BIC RBRBNL21

BTW NL858539044B01

facebook.com/socialhero.nu

instagram.com/socialhero.nu

Whatsapp ons nu via

+(31) 6 42 12 01 16

Waardepropositie

In dit onderdeel beschrijven we welke waarde je onderneming toevoegt aan klanten en 

hoe je je onderscheidt van de concurrentie. Enkele vragen bij dit element: waar worden 

mijn klanten blij van? Waarom kopen klanten producten bij mijn onderneming? Leveren 

wij een goede prijs-kwaliteit verhouding? Hoe is het met onze service gesteld? Het 

gebruikersgemak van onze website? Hoe verhoudt zich ons assortiment ten opzichte van de 

verschillende aanbieders? Onderzoek dit en ga met je klanten in gesprek.

Beschrijving
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Kanalen

De diverse onlinekanalen spelen een belangrijke rol bij de ervaring van de klant. Ook wel 

de klantreis genoemd. Via welke kanalen vindt de klant zijn weg naar jouw onderneming. 

Communicatie via verschillende kanalen, verkoop en distributie zorgen voor bereik hetgeen 

zorgt voor een betere waarde propositie. Kanalen hebben verschillende functies, hou er 

rekening mee. Vraag je af of een potentiele klant weet dat je onderneming bestaat. Er 

kunnen verschillende kanalen gebruikt worden, denk aan community’s, gedrukte media, 

nieuwsbrieven of de social-mediakanalen. Hoe kan een klant de producten van jouw website 

aanschaffen? Is er naast de webshop ook een fysieke winkel? In dit onderdeel beschrijf je 

dus alle kanalen waar je mee wil communiceren en je potentiele klanten kan en wil bereiken.

Beschrijving
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Klantrelaties

In dit element kijken we hoe jouw onderneming contact onderhoudt of maakt met potentiele 

klanten. Wordt er persoonlijk met klanten gesproken? Of alleen via de website? Het doel dat 

je voor ogen hebt is hierbij van belang. Benoem de verschillende doelen: het binnenhalen en 

behouden van klanten. Welke doelen je ook formuleert, het is van belang de verschillende 

kanalen goed op elkaar af te stemmen. Dit zorgt voor een betere klantrelatie. Een goede 

klantrelatie zorgt voor meer omzet en een grotere orderwaarde per klant.

Beschrijving
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Omzet genereren

Binnen dit element beschrijf je op welke manier omzet wordt gemaakt. Er zijn verschillende 

verdienmodellen die je als onderneming kunt gebruiken. Denk hierbij aan abonnementen, 

initiële goederenverkoop, uren factureren of zelfs combinaties. Kijk hierbij goed naar de 
mogelijkheden voor up-sell.

Beschrijving
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Belangrijke middelen

Dit zijn de belangrijkste resources die je nodig hebt om je businessmodel te laten werken. 

We noemen deze ook wel de hulpbronnen. Met deze middelen bereik je de markt, haal je 

klanten binnen en onderhoudt deze zodat er geld verdiend wordt. Denk hierbij ook naast 

het eigen personeel aan eventuele partners waar mee samengewerkt wordt, technologie en 

software om in te vullen.

Beschrijving
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Kernactiviteiten

Wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten van de onderneming om waarde propositie te 

creëren. Hoe haalt de onderneming klanten binnen, onderhoudt het klantenrelaties en voegt 
waarde toe aan de kwaliteit van de te leveren producten. De belangrijkste kernactiviteiten 

zijn, net zoals de belangrijke middelen (hulpbronnen) van noodzakelijk belang om omzet te 

maken. De vraag die je moet stellen hierbij: welke activiteiten voeren we zelf uit en welke 

besteden we uit?

Beschrijving
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Strategische samenwerking
Elke onderneming werkt samen met strategische partners. Het is van belang om de juiste 

strategische partners te kiezen om op een zo efficiënt mogelijke manier doelen te bereiken. 
Bepaal wie de kernleveranciers zijn en met welke bedrijven of personen een strategische 

samenwerking is of aangegaan kan worden.

Beschrijving
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Kostenstructuur

In dit laatste element worden alle kosten beschreven die nodig zijn om het businessmodel 

van de onderneming te laten werken. Door het beschrijven van de vorige elementen kan 

duidelijk gemaakt worden welke kosten nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Hieruit 

vloeit een overzicht van de vaste en variabele kosten. Zo ontstaat een compleet overzicht 

van de kostenstructuur.

Beschrijving


