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Go-to-market strategie:  
de volledige checklist voor b2b-bedrijven
Een go-to-market (strategie) is eigenlijk een tactisch 
plan, toegespitst op een specifiek product of service. 
Het mag breder; je kunt het bijvoorbeeld ook inzetten 
om je merk of bedrijf nieuw leven in te blazen. Het grote 
verschil met een marketingstrategie is dat een go-to-
market strategie voor de kortere termijn bedoeld is.

Het doel van een go-to-market strategy blijft niet per se 
beperkt tot hoe je een nieuw product gaat vermarkten. 
Werk ook uit waarom je het doet en, minstens zo 
belangrijk, wie je probeert te bereiken. Een go-to-market 
strategie geeft dus richting aan je plan van aanpak. 

Welke stappen kun je nemen? 

1. Productaanbod

Wat is het aanbod? Uit welke componenten bestaan 
het? Welke zijn de meest kritische componenten? 

2. Prijszetting & prijsstrategie

Wil je overkomen als premium of liever onder de 
concurrentie duiken? Bouw je prijsmodel rond 
de waarde die je product aan je klanten biedt en 
tegelijkertijd de winstgevendheid maximaliseert.

3. Doelmarkt bepalen

Dit moet een set van kenmerken zijn die de organisaties 
beschrijven waaraan je wilt verkopen, inclusief hun 
sector, locatie, grootte, maturiteit ... De doelmarkt 
kan bestaan uit zowel bestaande klanten als uit een 
nieuwe markt. Bepaal waarom deze segmenten het 
meest geschikt zijn voor jouw product of oplossing.

4. Buying unit &  buyer 
personas scherp zetten
Buyer personas zijn een representatie van hoe je ideale 
koper er uit ziet. Wie is er onderdeel van de buying unit? 
Welke rollen hebben ze? Hoe ziet hun dagelijks leven 
eruit? Voor welke uitdagingen staan ze? Hoe helpt je 
aanbod hen om hun uitdagingen op te lossen en hun 
doelen te bereiken? Wat zijn hun koopmotieven? Wat kan 
hen mogelijk tegenhouden om tot aankoop over te gaan?  

5.  Belangrijke concurrenten 
identificeren
Beoordeel de sterke en zwakke punten van 
de huidige en potentiële concurrenten. Dit zal 
mogelijkheden aan het licht brengen om je product 
of dienst te onderscheiden van je concurrenten en 
tegelijkertijd mogelijke bedreigingen te beperken.

6. Waardepropositie scherp stellen

Een waardepropositie is een belofte van een bedrijf 
aan een klant die duidelijk maakt welke waarde 
een product of dienst oplevert voor de klant. De 
waardepropositie moet de klant overtuigen om te 
kopen. Het is een korte maar krachtige uitleg van welk 
probleem het oplost en de voordelen die het de klant 
biedt. Het moet duidelijk maken waarom ze jouw aanbod 
moeten verkiezen boven dat van een concurrent.

7. Messaging

Wat zijn de belangrijkste boodschappen die je 
naar buiten brengt ? Bereik je hiermee de volledige 
buying unit?  Speelt het in op hun koopmotieven? 
En hoe sluit de messaging aan bij de algemene 
strategie en de marktpositie van je bedrijf ? 

8. Budget bepalen

Hoeveel kost het waarschijnlijk om het product 
met succes op de markt te brengen? Welke 
kosten voorzie je voor marketing & verkoop?  

9. Marketing- en verkoopstrategie 

Bepaal de manieren waarop je je doelgroep wenst 
te informeren over je nieuwe aanbod. Welke kanalen 
zet je in? Wat zijn de top-lanceringsprogramma’s en 
-initiatieven? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen voor de 
lancering? Is één en ander visueel aantrekkelijk genoeg? 

10. Meet en stuur bij 

Meten is weten… en juist meten is groeien! Je wil 
weten wat je inspanningen teweegbrengen en hoe 
je kunt bijsturen voor een optimaal resultaat.

Met deze 10 stappen leg je alvast een goede basis voor een ijzersterke GoToMarket en ben je 
klaar om je product of dienst te lanceren. Zorg dat klanten je vlot kunnen bereiken wanneer ze 
vragen hebben.  Werk samen met Beyond, om je aanpak, inhoud en berichtgeving te finetunen. 
Contacteer ons via gunther.walravens@beyondmarketing.be
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