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UBA IS DE  
BELGISCHE 
ORGANISATIE  
VAN EN VOOR 
MERKEN 
De UBA-ledencommu-
nity telt vandaag 300 
bedrijven die samen 
het merendeel van  
de nationale media- 
bestedingen voor 
hun rekening nemen. 
Daardoor vormt UBA 
een uniek platform 
om de belangen van 
merken te behartigen 
en aan kennis- 
uitwisseling te doen.

www.ubabelgium.be

UBA INTRODUCEERT  
EEN NIEUWE BASELINE 

“Taking brands further” en positioneert 
zich hiermee voortaan als de Belgische 
organisatie van en voor merken.

FOCUS OP CONTENT 

Het UBA-team is volop bezig met de uitbouw van een vernieuw-
de website en CRM-systeem. U zal op basis van uw interessedo-
meinen kunnen aangeven welke informatie u wenst te ontvan-
gen en krijgt een selectie van de laatste insights uit de markt.

VERNIEUWDE  
COMMUNITIES 

Om beter in te spelen 
op de noden van de 
markt werden de Media- 
commissies & Expertise 
Centers omgedoopt 
naar “Expert Communi-
ties”. Kennis uitwisselen 
en expertise opbouwen 
staan centraal, zowel in 
live meetings als bin-
nenkort online.

UBA CARE 

Een vraag rond commu-
nicatie? Een vacature in 
uw marketing afdeling? 
Een inzicht nodig over 
de evolutie van de me-
diabestedingen? UBA 
helpt u op weg.

VERTEGENWOORDIGEN 

We zetten nog meer middelen in op 
het vertegenwoordigen van de belan-
gen van merkenbouwers. We analyse-
ren belangrijke topics en formuleren 
onze inzichten in heldere Position Pa-
pers, bv over Online Ad Fraud, DAB+, 
Afschaffing 15% bureaucommissie,... 
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De 2017 UBA Trends Day editie behaalde een recordcijfer van 1.434 deelnemers. Het evenement is 
uitgegroeid tot dé referentie binnen de communicatie- en mediawereld en biedt een mix van content en 
netwerken. Op 16 maart deelden de (inter)nationale sprekers hun visie en lieten ze ons nadenken over de 
toekomst van ons vak. Het was het moment om uzelf en uw business in vraag te stellen, om inspiratie en 
ideeën op te doen. 

In een wereld met 17 nieuwe webpagina’s per seconde, 25 miljard gigabytes big data per dag kunnen we 
gerust spreken van een informatie overload. 90% van alle data in de wereld werd de laatste 2 jaar gecreëerd. 
En dat in een wereld waar geduld en aandacht steeds schaarser worden en verwachtingen toenemen. 
Maak gebruik van de technologische mogelijkheden om in interactie te gaan met uw consument. Door de 
combinatie van big data, intelligente machines & analytics zal onze business er fundamenteel anders uitzien.

Goede marketing blijft menselijke marketing
Over één ding waren alle sprekers het eens: de toekomst gaat over emotie. Soft skills en ethiek zullen 
nog belangrijker worden. Bouw mee aan een betere wereld: verkoop wat u zelf gelooft als marketeer en 
creëer magie voor uw consument. Wordt een “experience maker” in plaats van een marketeer. Vertel geen 
marketingverhaal. De essentie zit vaak in “small data”. Denk als uw klant. Mensen zullen vergeten wat u zegt, 
vergeten wat u deed, maar één ding zullen ze nooit vergeten: hoe u hen doet voelen. 

Het was een dag om te koesteren, maar eenmaal op kantoor verdwijnen alle nieuwe inzichten vaak als sneeuw 
voor de zon. Daarom zijn we blij dat we nog meer inspiratie kunnen bieden in de vorm van dit e-book. Op die 
manier kunt u de concrete takeaways van de sprekers nog even nalezen. Bovendien interviewden we een aantal 
adverteerders die hun visie gaven op de laatste trends. 

Veel leesplezier.
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Patrick Dixon
Chairman of Global Change Ltd

The future of 
almost everything.

@fherzeele
Frederic Herzeele

We completely overload 
people information 
consumption capacity.
Really time to focus on 
quality vs quantity.

@Britt4Media
Britt Luyten

When the title of your 
presentation is Fly 
Fearless, you really get 
my hopes up!

@FlatWorldBuzz
Tom Fleerackers

The job where you use data 
(information) and combine 
that with judgement, will be 
replaced in the next 10 years! 
#bigdata

@BartLombaerts
Bart Lombaerts

A brand is not the center 
of the universe #sotrue

@fonsvandyck
Fons Van Dyck

Mondelez invites 
agitators in a co 
creation process

@evadeboeck
Eva De Boeck

A #bigdata database to 
pick out the best #cancer 
cure for oncologists?  
#inspiration
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@etiphi
Philippe Etienne

The FUTURE will be Fast, 
Urban, Tribal, Universal, 
Radical, Ethical according  
to @patrickdixon 

@bjorn1981
Bjorn Verbrugghe

Impatience is everywhere: 
how can we wait 24 hours 
for an online delivery? 

@patrickdixon
Life is short. Only sell what 
you really believe in.

85% of world population 
will be living in emerging 
markets in 10 years.

@DrewDavisHere
Make an appointment with your 
audience. You have to think about their 
everyday or everyweek routines. The 
things they spend their days doing.

@DrDataVDC
The emergence of big data and analytics will change 
business more than the internet did 20 years ago. Nothing 
we do today will  be done tomorrow the same way.

@merimujica
Turbulence adds value. It kicks you out of automatic 
pilot mode. My message is: Create mess by design.

Andrew Davis
Founder Monumental Shift

Bigger success.
Less content.

Charles Stryker
President Venture Development Center

New tools for 
a smart future.

Maria Mujica
Latam Regional Marketing Director Mondelēz

Fly fearless, a new approach
to unleash creativity.

TWITTER TIMELINE
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@ChavCvd
Cha van Coevorden

We're living 30 years longer 
than a century ago ... why 
are #marketers forgetting 
#babyboomers

@Benz75
Benjamin Sekkai

"Don't let your kids have an 
MBA" 75% of tomorrow's 
jobs are not invented yet...

@rcagroup
RCA Group

"The gap between mainstream 
media culture and web culture 
is blurred." says Youtube's @
shockallocca #letscreateimpact

@Dietherclaeys
Diether Claeys

The next emerging market 
is demographic not 
geographic (g)oldrush

@ThibautDN
Thibaut De Norre

Magic algorithms 
but indispensable 
androrithms (emotion, 
empathy,...)

@M2Sophie
Sophie Mellen

Do what you can't 
#inspirationalquote 
#creators 
#challengeyourself

14:00 14:45 15:45 16:20 18PM

@saskiaschat
saskia schatteman

Manu Beers shares the Secret  
behind Tomorrowland: it's like 
doing a bbq with friends.  
Best time of the year. 

@MiaVenken
Mia Venken

People never forget how 
you made them feel.

@michaeldujardin
Magic. Madness. Happiness. Enjoyment. 
Quality. That's @tomorrowland

@ManuBeers
Focus on 1 thing

@BoomAgers
Marketers still believe that if they 
can win a younger consumer 
today, they’ll enjoy a lifetime of 
loyalty. But I think loyalty as we 
once knew it is dead.

@shockallocca
One of the most important skills for a marketer is 
to understand how an audience behaves and how 
this influences the communications strategy.

@gleonhard
We should embrace 
technology, but we should 
not become technology. 
Without technology, 
marketers are probably 
doomed. But if you use 
technology, you’re also 
doomed.

Peter Hubbell
CEO BoomAgers

Getting better
with age.

Kevin Allocca
Head of Culture & Trends at YouTube (Google)

From viral video
to new entertainment.

Gerd Leonhard 
CEO The Futures Agency

Technology
vs. Humanity.

Michael Dujardin
Head of Media and Marketing Tomorrowland
Manu Beers
Founder Tomorrowland

Tomorrowland,
more than a festival.

TWITTER TIMELINE
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Voor een van ’s werelds meest invloedrijke 
business thinkers en futurologen, willen we 
een uitzondering maken. Geen drie trends 
en drie takeways, maar zes trends. “Doe 
me dat plezier, want samen vormen de 
beginletters het woord waar het allemaal 
om draait: FUTURE”, bepleit Patrick Dixon 
zijn zaak. “Beschouw het als de zes zijden 
van een dobbelsteen. Afhankelijk van de 
sector waarin je werkt, kan de dobbelsteen 
verzwaard zijn waardoor de kans groter is 
dat de ene trend meer naar boven komt dan 
de andere.”

1. Fast. (en emotie)
Voor we de ‘F’ nader bekijken, wil ik je nog een 
‘E’ toewerpen. Eén woord duwt de wereld rich-
ting toekomst en zorgt ervoor dat onze dob-
belsteen rolt. Het is belangrijker dan technolo-
gie, innovatie, politiek en zelfs Donald Trump. 
Ik doel op emotie, onze reactie op gebeurte-
nissen. Ze zijn belangrijker dan de gebeurtenis-
sen zelf. Het is cruciaal dat marketeers daar-
van op de hoogte zijn. Marktonderzoek toont 
je enkel het verleden, hoe mensen gisteren 
dachten en handelden. Als je de toekomst van 
marketing wil snappen, moet je beseffen dat 
de beschikbare data niet volstaan. We moeten 
binnendringen in de geest en de emoties van 
de consument van morgen.

De wereld verandert sneller dan traditionele 
marketingstrategieën kunnen bijhouden. Ik 
voorspel - ik ben tenslotte futuroloog - dat 
tijdens mijn presentatie op de Trends Day 90 
procent van de aanwezigen op de backspace 
van hun browser zullen klikken als het langer 
dan 5 seconden duurt om een webpagina te 
laden. Ergo: in 5 seconden verliezen we 90 
procent van onze business. Na 2 seconden  
ben je al geïrriteerd, na 3 seconden in de  
war, na 4 seconden roep je naar je kinderen 
dat ze moeten stoppen met naar Netflix te 
kijken om zo bandbreedte vrij te maken, na  

“Tribal marketing is the future. It 
is the end of marketeers shouting 
all kinds of unwanted, universal 
messages that irritate people.”

Patrick Dixon

IN 5 SECONDEN VERLIEZEN WE
90 PROCENT VAN ONZE BUSINESS

INTERVIEW
PATRICK
DIXON
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5 seconden heb je de zin om te leven verloren en 
druk je op de back-button. Herkenbaar? De 5-secon-
dentest is de belangrijkste test die marketeers moe-
ten verstaan. Hoe lang duurt het voor een 10-jarige 
op de back-button duwt? 1,28 seconden. Onze wereld 
kent geen geduld. 5 seconden is een miljoen jaar. We 
moeten sneller en slimmer worden.

2. Urban.
Urban gaat over demografie. Ik geef je wat cijfers: 
er leven nu 1 miljard kinderen, binnen tien jaar leeft 
85% van alle mensen in groeilanden, in de komen-
de drie decennia verkassen 1 miljard mensen van 
platteland naar stad. Er staan ons enorme verande-
ringen te wachten. Europa wordt oud en sterft: in 
Duitsland heb je acht overgrootouders nodig voor 
één baby. Hetzelfde geldt in Spanje, Portugal, Italië, 
Griekenland, Rusland … In 2027 telt Italië meer dan 
een miljoen 90-plussers. Maakt dat wat uit? Zeker: de 
komende decennia bepalen senioren de uitkomst van 
de verkiezingen.

Deze trends zijn groter dan Donald Trump. Ze zullen 
de volgende dertig jaar elk aspect van productmar-
keting beïnvloeden. Zeg me hoe een markt er demo-
grafisch uitziet en ik voorspel je de toekomst.

3. Tribal.
Dit is ook een sterke kracht, omdat die zo nauw 
verwant is met de emotie die de dobbelsteen doet 
rollen. Kernwoorden zijn: erbij horen, taal, teams, mu-
ziek, cultuur. Elk merk is een tribe (stam). Elk bedrijf 
creëert een tribe. Tribal marketing heeft de toekomst, 
het is het einde van het roepen van boodschappen 
die mensen boos maken omdat ze knabbelen aan 

hun kostbare tijd. Niemand houdt van tv-reclame om-
dat het universele marketing is. Tribal marketing richt 
zich tot kleine, relevante nichegroepen. Tribal gaat 
over little data in plaats van big data. Miljoenen euro’s 
gaan verloren in big data, terwijl de waarde in little 
data zit. Het is de 0,8 procent van de informatie die je 
nodig hebt om grote winsten te maken.

4. Universal.
Globalisatie maakt dat we dezelfde merken overal ter 
wereld terugvinden. Een van de gevolgen is dat shop-
pen vervelend wordt. Meer dan de helft van wat we 
in Europa in de winkel kopen, doen we in amper tien 
winkelketens. Als ik in de luchthaven van Zaventem 
rondloop, waan ik me in Singapore of Londen. Alles 
ziet er hetzelfde uit. Dezelfde grote wereldmerken. In 
elke winkelketen overal ter wereld zien de producten 
er hetzelfde uit. Het doel van shoppen is de ervaring 
van het winkelen, maar als de winkels altijd hetzelfde 
zijn … We moeten naar tribal shopping sensations 
streven, zoeken naar meer karakter.  

5. Radical.
Radical gaat over single issues, over nieuwe politiek, 
over IS, over Trump, over nieuwe manieren om te 
denken over duurzaamheid en de energie van de toe-
komst … We denken op een nieuwe manier over onze 
wereld, iets wat je niet los kan zien van merken en 
de behoefte van bedrijven om te worden aanzien als 
cool en verantwoordelijk. Die radicaal nieuwe manier 
van denken wordt belangrijker dan het ooit is ge-
weest, wat ons naadloos brengt bij de ‘e’ van ‘ethiek’.

PATRICK DIXON

Patrick Dixon wordt vaak om- 
schreven als de meest prominente 
futuroloog van Europa. 

Van opleiding is Dixon arts en 
nog altijd is hij voorzitter van het 
door hemzelf in 1988 opgerich-
te hulpfonds voor aids ACET. De 
stethoscoop hing hij intussen aan 
de wilgen. The Times rekent Patrick 
tot “een van de twintig meest 
invloedrijke business thinkers”. Hij 
is voorzitter van Global Change 
Ltd., een bedrijf gespecialiseerd in 
toekomstdenken en groeistrategie-
en. Patrick adviseert multinationals 
in een multitude van industrieën 
en delft diep in de strategieën van 
marketingbureaus, banken, farma-
ceuticals, technologiebedrijven … 
Patrick publiceerde 16 boeken in 
34 talen. Hij heette al 15,5 miljoen 
bezoekers welkom op zijn site. Zijn 
video’s werden al meer dan 6 mil-
joen keer bekeken.
Zijn jongste boek, The future of 
(almost) everything, voorspelt de 
megatrends op het raakvlak van 
nieuwe technologieën en snel ver-
anderende sociale structuren.
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6. Ethics.
Ethiek is de lijm die alles samenhoudt. Ethiek 
vind je in waarden, passie, motivatie. In radicale 
en ethische zijden van de dobbelsteen zien we 
de emotie weer opduiken. Het zal niemand ont-
gaan zijn dat we in een post truth world leven, 
waar de reactie op de feiten belangrijker is dan 
de feiten zelf. Als een post truth fact een emo-
tionele lading heeft, dan wordt ze automatisch 
waar. Heel verwarrend voor marketeers. 

De toekomst van ethiek kan ik samenvatten in 
één enkele zin. En die ene zin is de toekomst 
van alle leiderschap, management, marketing 
en motivatie. Het is onmogelijk om een nieuw 
product te lanceren zonder mijn zin van vier 
woorden. Het is onmogelijk een politieke partij 
te leiden zonder mijn vier woorden. Een change 
management programma uitrollen zonder mijn 
vier woorden? Vergeet het. Die vier woorden 
zijn de basis van elk mission statement van 
elk bedrijf ter wereld. Mijn vier woorden zijn: 
building a better world. Als je Chinees spreekt, 
kun je het wellicht samenvatten in één karakter, 
maar de essentie is: het gaat erom het leven te 
verbeteren. 
 

F  AST
U  RBAN
T  RIBAL
U  NIVERSAL
R  ADICAL
E  THICS
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BELGISCHE ADVERTEERDERS GEVEN HUN OPINIE  
OVER TRENDS IN ADVERTISING

AMAURY ROSIER
COUNTRY HEAD DIGITAL L'ORÉAL

Welke trend meest verrast: 

Zonder enige twijfel het enorme 
potentieel van artificial intelligence in alle 
toepassingsgebieden van het digitale 
ecosysteem. De ontwikkeling van AI geeft 
merken ongekende mogelijkheden om de 
relatie met hun consumenten te versterken 
en nieuw leven in te blazen.

Meest bepalende trends
van het afgelopen jaar: 

Ik heb verschillende markante trends 
opgemerkt, zoals een snellere pan-Europese 
uitrol van e-commerce spelers (Amazon/Asos/
Feelunique), de snelle opkomst van voice 
computing (Echo van Amazon, 20% meer 
Google-zoekopdrachten op Android in de 
VS), de aanhoudende groei in de consumptie 
van videocontent (+72% op YouTube in onze 
categorieën in België), de ontwikkeling van 
machine learning en concrete toepassingen van 
artificial intelligence.

Wie in marketing
is een referentie: 

Loïc Le Meur, een Franse ondernemer 
gevestigd in Silicon Valley. Het is een 
atypisch figuur, met een scherpe pen en 
met uitgesproken standpunten over de 
digitale evolutie en over de kansen die 
voor het grijpen liggen bij de startups die 
hij promoot via initiatieven als Leade.rs.

De stereotiepe
consument is dood: 

Millennials willen alles, onmiddellijk, 
zonder compromissen en met de best 
mogelijke merkervaring. Hun normen zijn 
hoog, en ze aarzelen niet om de merken 
af te straffen die niet beantwoorden aan 
hun criteria. Ze willen maatwerk, service 
en keuze. Dus ja, Millennials pushen 
ons om onszelf elke dag opnieuw uit 
te vinden, zo dicht mogelijk bij hun 
schoonheidswensen.

Evolutie in de toekomst: 

Ik spreek me liever niet uit over deze 
kwestie, om te vermijden dat ik mijn 
CFO op mijn nek krijg als hij ontdekt 
dat het ons niet gaat lukken om mijn 
ontwikkelingsbudget af te schrijven 
op 3 jaar. ;) 

Marketeer van morgen: 

Marketeers moeten eerst en vooral begrijpen 
hoe groot de impact van het digitale is op 
hun marketingstrategie en daardoor ook op 
de uitwisselingsdynamiek tussen merken en 
consumenten. Maar ze moeten vooral in een 
hogere versnelling schakelen als het gaat 
om het integreren van de “nieuwe” digitale 
gegevens, afkomstig van uiteenlopende 
bronnen, in de mix van hun beroep.
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ANDREW
DAVIS

Wie custom content creëert tegen de 
sterren op, hoort stilaan in het museum 
thuis. Wie heeft er nog de tijd om die 
toevloed aan informatie te verwerken? En 
is het meeste intussen niet geschreven en 
becommentarieerd? Andrew Davis van 
Monumental Shift looft het adagium less is 
more. Minder content. Om toch een groter 
succes te boeken. 

aan nieuwe blogposts of maakt lijstjes als gek. 
Er wordt steeds meer commodity content 
gecreëerd, doordeweekse stukjes die niet de 
kracht of de creativiteit hebben om boven het 
maaiveld uit te steken. Wat je ook verkoopt, 
iemand heeft met grote zekerheid al het ‘hoe 
doe je het’-artikel geschreven. Als je een relatie 
wil opbouwen met je klant door middel van 
content, moet je dat niet doen door elke dag 
een artikel te schrijven om hem of haar aan je 
te binden, want ze hebben toch geen tijd om 
dat allemaal te lezen. Stel je liever de vraag: als 
ik mijn klant elke week één stuk content naar 
voor schuif, wat moet dat dan zijn? Investeer 
dus in betere kwaliteit om je publiek te verlei-
den. De meeste merken hebben de grens van 
irritatie overschreden.

2. Merken moeten abonnees werven.
Ja, het is fantastisch als je online content door 
veel mensen wordt gezien, maar hoe waarde-
vol is dat? Het is belangrijker en succesvoller 
om mensen aan je te binden die effectief iets 
bij je willen zoeken dan toevallige views of 
visits te turven. Als een merk gedurende lange 
tijd een relatie kan uitbouwen met een abon-
nee, dan pas groeit de kans dat die abonnee 
nood zal hebben aan je product of dienst. En 
op dat moment ben je top-of-mind, omdat je 
al een relatie hebt. Hoe je van een viewer, een 
kijker, een abonnee maakt? Je moet de belofte 
waarmaken om elke week, of elke maand, een 

“Trends in Content Marketing: 
Bigger success. Less content.”

Andrew Davis

WIE ZICH TOT IEDEREEN RICHT,
VERLEIDT NIEMAND

DRIE TRENDS

1. Merken creëren minder content,
niet méér. En toch boeken ze grotere
successen.
De content bubble, de tsunami aan nieuwe 
content is stilaan een probleem aan het wor-
den. Iedereen pent zich elke dag het pleuris 

INTERVIEW
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uniek stukje content aan te bieden dat meerwaarde 
geeft aan het leven van die persoon. Het gaat er niet 
om om je product of services te verkopen. Is je klant 
een boekhouder, dan help je hem zijn zaken beter op 
orde te houden, week na week. Dat helpt vertrouwen 
te bouwen, en als je een dienst of product verkoopt, 
dan komt die boekhouder ooit wel bij jou terecht als 
klant. Kijk wat de noden zijn van je klanten, niet die 
van je merk of bedrijf.

3. Plak er een gezicht op
Ik heb heel veel ervaring opgedaan met branded 
content die vertrok vanuit het merk. Of het nu mail is, 

of Twitter of Instagram: als de communicatie vertrekt 
vanuit het bedrijf, heeft het niet hetzelfde niveau van 
passie en vertrouwen dan als het vertrekt vanuit een 
persoon binnen dat bedrijf. Verstuur dus geen mails 
vanuit ‘info@monumentalshift.com’, maar verstuur 
het als ‘Andrew van Monumental Shift’. De geloof-
waardigheid en herkenbaarheid is zoveel groter. Zo 
werk je aan een diepgaande relatie. En dat kan de 
CEO zijn van het bedrijf of de conciërge. Wat van 
belang is, is dat ze een connectie hebben met hun 
publiek. Empathie is erg belangrijk. Je moet mensen 
aanspreken op hun zorgen, niet meteen komen aan-
dragen met jouw oplossingen.

ANDREW DAVIS

De veelgeprezen keynote speaker 
Andrew Davis is een creatieve 
en ondernemende duizendpoot. 
Hij maakt in het begin van zijn 
carrière programma’s voor lokale 
televisie, is producer van NBC’s 
Today Show, werkt voor The 
Muppets in New York en houdt 
de pen vast voor de gelauwerde 
Amerikaanse journalist en 
nieuwsanker Charles Kuralt. 

Daarna richt Andrew Tippingpoint 
Labs op, een succesvol bedrijf voor 
digitale marketing, en verkoopt het 
na elf jaar. Zowel bescheiden start-
ups als grote wereldmerken doen 
een beroep op zijn talent als marke-
teer. Daar schrijft hij een bestseller 
over: Brandscaping. Unleashing the 
Power of Partnerships (2012). 
In 2016 gaat Andrew van start met 
Monumental Shift, het eerste talen-
tenbureau voor marketing thought 
leaders ter wereld. In september liet 
hij met zijn keynote nog een me-
gapubliek met open mond achter 
op het grootste content marketing 
congres in de wereld (CMWorld 
2016, in Cleveland, Ohio).

1. Je moet je publiek opdelen en nog eens 
opdelen om te komen tot de meest waar-
devolle contacten om je relatie mee op te 
bouwen. Het probleem nu is dat de onder-
werpen in content marketing meestal zo 
breed zijn, dat ze voor niemand specifiek 
genoeg zijn. Met andere woorden: je richt 
je tot iedereen en verleidt niemand. 

2. Maak een afspraak met je publiek. Denk 
aan hun dagelijkse routines, de dingen die 
ze elke dag doen. Denk dan: wanneer is 
mijn product of dienst het meest relevant? 
Volgende stap: maak je meester van net 
die tijd. Noem het de kunst van de perfecte 
timing.

3. De x-factor. Ik leerde dat van televisie 
en het is geen simpele opdracht. Je 
moet een haakje aan je content maken. 
Voor mij is een haakje een eenvoudige 
draai aan een bekend thema waarmee je 
je publiek ‘in de val’ lokt. Er zijn volgens 
mij zes verschillende soorten haakjes, 
maar de gemakkelijkste is de gimmick. 
Als je interviews afneemt met CEO’s en 
je draagt telkens een gekke hoed, dan 
zullen de mensen misschien je naam niet 
kennen, maar ze zullen je wel kennen als 
‘de man – of vrouw – met die gekke hoed’. 
Op die manier springt je content uit de 
band. Het haakje versterkt de eenvormig-
heid en herkenbaarheid van je content. 

TAKEAWAYS
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De vraag: hoe haal je het allerbeste uit je 
samenwerking met creatieve partners en 
til je de verbeeldingskracht naar een hoger 
niveau? De vraagsteller: Maria Mujica, 
hoofd marketing van de Zuid-Amerikaanse 
voedingsmultinational Mondelēz. Begin van 
het antwoord: door je een nieuwe rol aan te 
meten, een kop koffie te drinken en - vooral - 
je angst voor het onbekende te overwinnen. 

is het nieuwe normaal. Het enige wat zal ver-
anderen, is dat de verandering nog sneller zal 
gaan, nog complexer zal worden. Dit is meteen 
ook een grote call to action naar marketeers 
en creatievelingen: stop met wachten tot de 
verandering stopt. Ik weet het, ik heb een 
Latijns temperament en durf te dramatiseren. 
(lacht) Verandering kan angst inboezemen, 
want sommige toekomstbeelden zijn toch ver-
ontrustend en brengen veel ongemak omdat 
ze het gevoel geven dat je de controle aan het 
verliezen bent. De meesten onder ons willen 
diep van binnen zekerheid. Het leven als een 
vergelijking zonder onbekenden. Om succes 
te boeken heb je echter meer aan scenario’s 
waarin flexibiliteit, agility, chaos en onzeker-
heid de boventoon voeren.

2. De creatieve industrie is 
in volle transformatie.
De grote creatieve partners zijn zelf onder-
hevig aan grote veranderingen. Vooral grote 
(reclame-)agentschappen zijn daardoor erg 
op zichzelf gericht. Ze stellen zich fundamen-
tele vragen zoals ‘Wat doen we?’, ‘Waarom 
doen we dat?’, ‘Hoe doen we dat?’, ‘Voor wie 
doen we dat?’… Die identiteitscrisis bij de 
grote agentschappen vormt op zich een groot 
probleem. Ze hebben talent en technologie 
in overvloed, maar slagen er niet in om op 
zo’n manier te werken dat ze een nieuw soort 
relatie met hun klanten kunnen aangaan. Grote 

"The power of shifting the current 
client-agency relationship to 
co-leadership is a game changer."

Maria Mujica

DE VERBEELDINGSKRACHT
NAAR EEN HOGER NIVEAU

1. Verandering is het nieuwe normaal.
Verandering is een toverwoord - iedereen 
spreekt erover. Toch schemert daar op de een 
of andere manier de verwachting door dat die 
verandering tijdelijk is. Dat het op een bepaald 
punt zal stoppen. Dat we weer ‘normaal’ zullen 
doen. Wel, ik moet je teleurstellen: verandering 

INTERVIEW
MARIA
MUJICA
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bedrijven ervaren dag aan dag hoe moeilijk agentschap-
pen het hebben om die identiteitscrisis te overwinnen 
en een meer betekenisvolle connectie te maken met hun 
klanten. Kleinere agentschappen slagen er beter in om 
de transformatie te benutten en hebben het schijnbaar 
gemakkelijker om hun troeven in een proces van co-crea-
tie uit te spelen. Er staat een nieuw soort agentschap op, 
veel kleiner en wendbaarder dan de grote spelers, dat 
in staat is zowat alle vragen op te lossen waarmee grote 
klanten worstelen. 

3. Een mengelmoes van ecosystemen.
Er ontstaat zoetjesaan een blend van nieuwe ecosyste-
men in de creatieve sector. Media, content, technologie, 
wetenschap … zijn erg verschillende sectoren, maar 
zoeken elk op zich naar meerwaarde door nauwer met 
elkaar samen te werken. Hoe beter we erin slagen die 
ecosystemen met elkaar te verbinden, hoe rijker het 
eindresultaat zal zijn. Er is heel veel potentie in dergelij-
ke samenwerkingsverbanden. Ze zorgen ervoor dat de 
creatieve duivels ontbonden worden zoals we nog nooit 
hebben gezien, maar we moeten nog veel obstakels 
overwinnen. 

MARIA MUJICA

Maria Mujica is global leader van 
Mondelēz New Agency Model en 
Fly Fearless en leidt het marke-
tingteam van de voedingsmultina-
tional in Latijns-Amerika. 

Fast Company rekende haar in 
2013 tot de top-100 van de meest 
creatieve mensen. Haar unieke ma-
nier van werken valt dus op: Mujica 
kleurt niet binnen de lijntjes, maar 
creëert een cultuur vol experimen-
ten, ongemak, geleide chaos en 
prototypes. De Argentijnse is de 
drijvende kracht achter Fly Garage, 
een innovatie-incubator in Buenos 
Aires die de waardecreatie binnen 
Mondelēz moet heruitvinden. Mujica 
neemt het voortouw in de digitale 
transformatie van het bedrijf en 
lanceert een nieuw programma, Di-
gital Accelerator, dat innovatie een 
boost moet geven. Meer dan dertig 
digitale start-ups en platformen le-
veren een bijdrage aan dit initiatief, 
dat nu voor de tweede keer wordt 
uitgerold. Maar het meest trots is ze 
op haar ‘nomadische’ familie: haar 
kinderen Santino en Carmina en 
haar levensgezel Gustavo LaRuzza.

1. Van een traditionele 
machtsverhouding 
klant-agentschap naar 
co-leiderschap. 
Als je de relatie tussen klant en 
agentschap durft te hacken, 
en laat opschuiven naar co-lei-
derschap, dan verander je de 
spelregels in je voordeel. Het 
klinkt gemakkelijk als het zo 
uit mijn mond rolt, maar dat is 
het niet. Als je de vertaalslag 
kunt maken van de traditionele 
machtsverhouding tussen 
agentschap en klant - en ‘de 
klant’ is zoveel meer dan iemand 
die zijn toestemming geeft - 
naar een rondetafel waar alle 
partijen samenzitten en -werken 
als gelijken, haal je daar een 
enorme meerwaarde uit. Ontdek 
co-leiderschap. 

2. Het Grote Moment start 
met een koffie. 
Je moet klaar zijn om je com-
fortabel te voelen in oncom-
fortabele omstandigheden. Die 
ene kop koffie terwijl je babbelt 
over koetjes en kalfjes vòòr de 
centrale vraag komt, is de  
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noodzakelijke stilte voor de storm. De cen-
trale vraag luidt: “Ben je er echt wel klaar 
voor?” Het antwoord: “Nee, je bent er per 
definitie niet klaar voor.” Het is net de be-
doeling om in een andere modus te werken. 
Klant en creatief bureau moeten werken als 
partners in crime. Op het T-shirt dat je 
draagt tijdens je creatieve brainstorm, zou 
moeten staan: comfort in discomfort. 

3. Snel is goed. 
Onderschat de kracht van snelheid niet. We 
denken altijd dat als we projecten op korte 
termijn willen afronden, dat slecht is voor 
de kwaliteit. In de praktijk zien we dat we 
door intens te werken de tijd als het ware 
kunnen samendrukken. We hebben meer 
focus en zijn eerlijker. Een deadline zetten 
op een creatief proces heeft een positieve 
kracht. Doorbreek dus de inertie en het 
voorspelbare. Met snel bedoel ik niet sneller 
dan ervoor. Met snel bedoel ik echt snel. 
Snelheid vermindert de complexiteit van het 
beslissingsproces. Stress is goed. Je moet in 
elk creatief proces ook agitatoren brengen - 
mensen die je voortdurend prikkelen en uit-
dagen. Hun impact tilt de ambitie omhoog. 
Je ziet het creatief team hongerig worden 
naar meer. Agitatoren verdrijven de dodelijke 
saaiheid van de automatische piloot.
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ANN VIAENE 
CHIEF MARKETING OFFICER ARMONEA

Welke trend meest verrast: 

Brexit en Trump: vooral het verschil in 
visie tussen de jonge en iets minder jonge 
groepen in onze maatschappij. Een keuze 
voor mogelijkheden in de toekomst versus 
het terugplooien op het vertrouwde.

Meest bepalende trends
van het afgelopen jaar: 

Customer experience: niet nieuw natuurlijk, maar 
wel de manier waarop data gebruikt kunnen 
worden om een gepersonaliseerde aanpak uit 
te werken. De Spotify-campagne was hier een 
mooi voorbeeld van, qua advertising maar ook 
met de gepersonaliseerde “uw 2016” lijst die 
aangemaakt werd.

Wie in marketing
is een referentie: 

Internationaal kies ik natuurlijk voor Peter 
Hubbell: hij toont dat segmentatie boven 
de 50 interessant is, en hoe je op de 
noden van die verschillende generaties 
50-plussers kan inspelen.
Op Belgisch niveau vind ik het altijd fijn 
om de wekelijkse video’s van Steven Van 
Belleghem te volgen en op de hoogte te 
blijven van marktevoluties.

De stereotiepe
consument is dood: 

Is dit niet reeds lang het geval? Alleen 
al bij Armonea zie ik het grote verschil 
tussen babyboomers en silent generation 
(onze klanten) en Millennials en 
generation X (onze werknemers) en is 
het dus een uitdaging om daar intern en 
extern op in te spelen.

Evolutie in de toekomst: 

De groep van de “zilveren consument” 
zal de komende jaren exponentieel 
toenemen. Begrijpen van de 
functionele noden, psychologie en 
economie van de ouder wordende 
consument wordt dus cruciaal. 

Marketeer van morgen: 

Dat blijft het kennen van de consument, zijn 
noden en hoe daar een antwoord op bieden. 
De groeiende stroom aan data analyseren, 
bruikbare insights destilleren en vertalen 
naar een commerciële strategie is een grote 
meerwaarde voor elk bedrijf.

BELGISCHE ADVERTEERDERS GEVEN HUN OPINIE  
OVER TRENDS IN ADVERTISING
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“Net zoals het internet in twee decennia 
zowat alles in ons leven heeft veranderd, 
zal de combinatie van big data en analytics 
dat opnieuw doen. Noem het voor mijn 
part big data en machine learning of big 
data en cognitive computing. En als ik zeg 
‘zal’, bedoel ik niet over 20 jaar. Dit is geen 
wetenschappelijk experiment, maar is volop 
aan het gebeuren. Over 2, 3 jaar zullen 
we al fenomenale veranderingen zien”, 
steekt Charles Stryker van wal. Wat ooit 
sciencefiction leek, start nu.

Geen mens kan dit systeem kloppen. Alles zal 
verbleken bij de mogelijkheden die ontstaan 
door big data te gebruiken voor oplossingen 
en technologieën. Er is bijna niets dat niet zal 
veranderen. De meeste businessfuncties die 
te maken hebben met big data, zullen grondig 
dooreen worden geschud. Niemand kan het 
klantenbeheer of de boekhouding beter mana-
gen dan een Watson.
Op de Amerikaanse televisie zendt de belas-
tingdienst nu spotjes uit om te zeggen dat 
de personenbelasting wordt gecontroleerd 
door Watson. Ze zeggen niet dat ze de beste 
mensen hebben of de beste systemen en dat 
je maar beter kan oppassen, neen, ze zeggen: 
we hebben Watson. En die maakt geen fouten. 
Nooit.
Alle facetten van het dagelijkse leven zullen 
worden geraakt door big data en analytics.

2. Dit is een explosie
Het is nauwelijks te bevatten hoe snel het alle-
maal gaat. Voor 1970 bestond er niet zoiets als 
gecomputeriseerde data. Vandaag verzame-
len we elke dag opnieuw 25 miljard gigabyte 
aan data. Die worden niet alleen verzameld, 
maar ook opgeslagen en effectief gebruikt in 
cognitieve systemen. Dit is een monumentale 
explosie waarvan het einde nog lang niet in 
zicht is, integendeel. Het aantal bronnen van 
data neemt hand over hand toe: de wereldwij-
de verspreiding van smartphones en mobiele 

ALLES ZAL VERANDEREN.
NIET OVER 20 JAAR, MAAR VANAF NU

1. Bijna niets blijft zoals het was.
Iedereen moet zich voorbereiden op signifi-
cante veranderingen in hoe we zullen leven, 
ons brood zullen verdienen en zaken zullen 
doen. Eén voorbeeld om dat te illustreren. 
Samen met IBM werken wij aan Watson (ge-
noemd naar de oprichter van IBM, Thomas 
Watson), een supercomputer die gevoed 
wordt met big data, dat combineert met cog-
nitive computing en tot resultaten komt die 
ons menselijk bevattingsvermogen te boven 
gaan. Watson kent alle kankerstudies en -cases 
van de twee belangrijkste kankerinstituten in 
de Verenigde Staten, alle wetenschappelijke 
artikels die ooit verschenen zijn en de resul-
taten van alle klinische tests. Het systeem 
vertelt nu aan de beste oncologen ter wereld 
hoe ze een behandeling het beste uitvoeren. 

INTERVIEW
CHARLES
STRYKER
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digitale toestellen doet de hoeveelheid data exponenti-
eel groeien en het Internet of Things doet daar nog een 
schep bovenop. Een massa data komt straks uit je eigen 
huis, waar elk toestel geconnecteerd zal zijn en er in elke 
kamer een camera hangt. Alles wat je doet en aanraakt, 
draagt bij tot de aanwas van de big data.

3. Wij voeden het systeem.
Waar komen die big data allemaal vandaan? Alles wat 
wereldwijd gepubliceerd en uitgezonden wordt, is in gro-
te mate digitaal. Nieuws, televisieprogramma’s, 
technische documenten, wetenschappelijke publicaties … 
alles wordt big data. Vijf jaar geleden was dit nog onmo-
gelijk omdat veel van die informatie ongestructureerd 
is. Nu bestaat de technologie die naar tv kan kijken, de 
programma’s kan interpreteren, opslaan en gebruiken. 
Daarnaast zijn er onze opzoekdata. Telkens als we iets 
opzoeken, voegt dat iets toe over ons. Wie een nieu-
we auto zoekt of een cruise boekt, geeft waardevolle 
informatie over zichzelf prijs. Voor marketeers, maar 
ook voor verzekeraars, bijvoorbeeld, die bezig zijn met 
risicoanalyses. Ook sociale media vormen een onuitput-
telijke bron van data, net als technieken als webmining, 
crowdsourcing en transaction data. Die laatste categorie 
is bijzonder interessant: je bankinstelling weet precies 
wat je waar wanneer koopt, je telecombedrijf weet altijd 
precies waar je wanneer bent door de geolocatie in je 
smartphone …

CHARLES STRYKER

Dr. Charles Stryker richtte in 1992 
Venture Development Center 
(VDC) op, een adviesbureau dat 
uitvlooit hoe je big data omzet 
in informatie en hoe je daar geld 
mee kunt verdienen. 

Hij is er nog altijd voorzitter en CEO. 
De grootste merken ter wereld, 
zoals IBM, Nielsen, Cisco, Disney en 
Time, kloppen aan bij Charles om er 
zeker van te zijn dat ze op de best 
mogelijke wijze met big data om-
gaan. Meer dan 100 van de leading 
big-databedrijven zoals Uber Media, 
Profound Networks en Stat Social 
doen een beroep op zijn uitzonder-
lijke expertise.

1. Hoe blijven we waarde creëren? 
De opkomst van big data zal 
het professionele en privé-
leven van iedereen grondig 
dooreenschudden. Net zoals het 
internet deed. Hoe we nu met 
elkaar communiceren, bankieren, 
shoppen, vriendschappen onder-
houden … is de afgelopen jaren 
fundamenteel veranderd. Een 
zelfde revolutie gaan we opnieuw 
meemaken. Opnieuw zullen we 
moeten herdefiniëren hoe we ons 
geld beheren, hoe we reizen, hoe 
we onze gezondheid onderhouden, 
hoe we shoppen of met de auto 
rijden. Het huwelijk van big data 
en analytics heeft ook de potentie 
om veel jobs te elimineren, vooral 
in de kennissector. Bijna elk type 
job kan een Watson beter dan 
een mens: boekhouden, fiscaliteit, 
klantenbeheer … Ik denk dat we 
de sociale impact serieus moeten 
bekijken. Je kan je toch geen land 
voorstellen waar niemand werkt? 
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2. Big data of big brother? 

Ja, hoe zit het met de privacy? 
Voelen we ons comfortabel in de 
wetenschap dat je whereabouts 
tot in de kleinste details bekend 
zijn? Als je weet wie wanneer 
naar de McDonald’s gaat, dan 
ben je daar wel iets mee als 
marketeer. Maar je kunt evengoed 
iemand identificeren die een 
moskee binnenstapt, of naar een 
wapenbeurs gaat. Vraag is ook: 
wie is de eigenaar van de data? 
De persoon over wie het gaat of 
het bedrijf dat de data verzamelt 
en doorverkoopt? Welk recht heb 
je om te weten te komen wie wat 
over jou weet en hoe die data 
worden gebruikt? Tegenover dat 
big brother-verhaal staat een 
Watson, die je maar al te graag als 
oncoloog zou raadplegen als je 
kanker zou hebben. Big data heeft 
dus mogelijke donkere kantjes, 
maar ook enorme voordelen. Ik 
herinner me de vele meetings, 
vijftien jaar geleden, waarin alle 

bollebozen het roerend met elkaar 
eens waren: niemand zou ooit 
via het internet betalen met een 
kredietkaart. Te privé. Amazon 
en e-commerce? Uitgesloten! Is 
dat even anders uitgedraaid. Als 
je de voordelen van e-commerce 
ontdekt, ben je al snel bereid in 
het verhaal mee te stappen. Dat 
is de realiteit: mensen stellen hun 
idee over wat ze al dan niet willen 
doen of prijsgeven bij, als ze de 
toegevoegde waarde ontdekken. 

3. Bereid je nu voor. 
De systemen waarover ik het 
heb, zijn geen wetenschappelijke 
experimenten waar we over een 
jaar of 20 misschien het effect van 
zullen zien. Ze worden nu ingezet 
en zijn zo goed in het nemen van 
beslissingen, dat geen mens er 
tegenop kan. Erg opmerkelijk en 
boeiend, maar we zullen moeten 
leren hoe we er ons voordeel  
mee doen. 
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De digitale wereld is heel complex: het is een 
deur zò open, dat een bijziende chauffeur 
er een dertigtonner doorrijdt. Digitale 
marketing zit tjokvol opportuniteiten voor 
marketeers. Er is de kans om efficiënter 
te werken. De kans ook om meer en 
interessantere consumenten te bereiken. 
Die hefboomeffecten zijn goed nieuws. 
Helaas gaan die opportuniteiten hand in 
hand met grote gevaren en risico’s. In tijden 
van internetpiraterij in 1001 gedaanten, wil 
Bob Liodice van de Association of National 
Advertisers (ANA) schoon schip maken.

2. Ad blocking is een ziekte die we 
dringend een halt moeten toeroepen.
Ad blocking is letterlijk een ziekte. Iedereen in 
de marketingwereld zou moeten bezig zijn met 
het uitroeien ervan. Dat consumenten negatief 
reageren op ongewenste en onsmakelijke ad-
vertenties en ze met ad blockers vermijden, wie 
kan hen dat kwalijk nemen? Die video pop-ups, 
de ongevraagde noise … dat werkt erg ontrege-
lend. Maar het gebruik van ad blockers als ver-
weermiddel neemt pandemische proporties aan 
en ondergraaft het wezen van de nieuwe digita-
le media. We moeten dringend wereldwijd op-
treden. Een global coalition for better ads in het 
leven roepen. Het is onze taak om de irritatie 
weg te nemen en betere campagnes te maken. 
We moeten ook het contract met de consument 
herschrijven, want ook zij beseffen duivels goed 
dat het de adverteerder is die de gratis content 
betaalt. Liever vroeg dan laat moet de consu-
ment beseffen dat het een quid pro quo is. Dat 
er een faire deal moet zijn tussen consument, 
content creator en adverteerder. We moeten de 
balans in evenwicht brengen. En snel.

3. Marketeers mogen niet langer 
digitale analfabeten zijn. 
Onze studies aan het ANA tonen aan dat veel 
marketeers zich niet in staat achten om suc-
cessen te boeken in de digitale wereld. Tot 75 
procent van hen vreest onvoldoende kennis en 
kunde achter de kiezen te hebben om relevant 

Bob kon er op UBA Trends 
Day 2017 jammer genoeg 
niet bij zijn. Met dank 
aan een sneeuwstorm in 
thuishaven New York. Onze 
interviewer liet zich daar 
niet door tegenhouden ... 
Bekijk de video hier.

SCHOON SCHIP
IN DE DIGITALE WERELD

1. Leeuwendeel digitale campagnes 
verdwijnt in een bodemloze put. 
Marketeers moeten zich hiervan bewust wor-
den. Meer dan de helft van het budget dat ze 
in digitale campagnes pompen, mist zijn doel 
volledig. De ene na de andere studie toont 
aan dat slechts 40 procent van het online 
bestede budget effectief tot bij de consument 
komt. Daar zijn veel redenen voor. Een ervan 
is digitale advertentiefraude. Pure diefstal, 
zonder meer. Een tweede en een derde reden 
zijn de wildgroei aan ad blocking en ondoor-
zichtige transacties bij media-agentschappen. 
Marketeers zijn terecht wild van de moge-
lijkheden van het digitale, maar ze moeten 
bijzonder op hun hoede zijn als ze hun centen 
inzetten.

INTERVIEW
BOB

LIODICE
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1. We moeten de controle opnieuw opeisen 
over onze marketing- en mediabudgetten. 
Marketeers hebben zich te lang in vertrouwen 
verlaten op andere spelers in de markt. We 
hebben het ecosysteem veel te lang vertrouwd. 
Het is onze eigen schuld dat we daardoor veel 
opportuniteiten en geld hebben laten verloren 
gaan. We voerden vaak paniekerig productieve 
acties. Hoog tijd om ons lot opnieuw zelf in 
handen te nemen. De controle van de merken 
waarvoor we verantwoordelijk zijn, kunnen 
en mogen we niet outsourcen naar anderen. 
In de Verenigde Staten wordt het stilaan een 
gezegde: Marketers, it’s time to take your 
industry back. Ik weet het, het klinkt als een 
echo van onze nieuwe president. (lacht)  

2. Marketeers moeten blijven experimenteren en 
risico nemen.  
Consumenten hebben een veelzijdige en 
complexe smaak. Het is de taak van marketeers 
om daar op verschillende manieren aan te 

appelleren. We moeten voortdurend 
schaven aan onze creativiteit en onze 
innovatieve kracht versterken. Lang 
vervlogen is de tijd waarbij we tevreden 
konden terugblikken op wat we hadden 
verwezenlijkt. Het is een kwestie van snel 
te schakelen en permanent in te spelen 
op de snel wijzigende behoeften van de 
consumenten. Marketeers zouden moeten 
worden verplicht om een deel van hun 
budget te reserveren voor experimenten en 
creatieve probeersels. 

3. Wees sociaal verantwoordelijk.  
Ik vrees dat ik nu klink als een pastoor. Maar 
ik meen het: wees sociaal verantwoordelijk. 
Marketeers kunnen zoveel goeds doen. Wie 
erin slaagt merken te aligneren met goede 
doelen, kan grootse dingen bereiken. We 
moeten nadenken hoe onze merken kunnen 
bijdragen aan een goed doel, aan een betere 
wereld.

TAKEAWAYS

te zijn. Dit klinkt verschrikkelijk, maar ik kan het ergens 
wel verstaan. De digitale media zijn nog altijd vrij nieuw 
en blijven evolueren tegen lichtsnelheid. Die snelheid 
brengt veel marketeers uit evenwicht. Met de handen 
in het haar vragen ze zich af wat ze nog moeten doen 
om te slagen. Zelfs de meest ervaren digitale marke-

teers lukt het niet om op constante wijze prachtresul-
taten neer te zetten. Het landschap beweegt in een 
ziekelijk makend ritme. Dus ja, marketeers moeten snel 
leren hoe ze digitale media efficiënt moeten gebruiken 
om campagnes met een duidelijke meerwaarde neer te 
zetten en sterke merken te bouwen.

BOB LIODICE

Voor hij in 2003 CEO werd van 
ANA (Association of National 
Advertisers), was Bob Liodice vi-
ce-president van de marketing- en 
salesafdeling van Grupo Televisa, 

een Mexicaans televisienetwerk en 
het grootste Spaanstalige me-
diaconglomeraat ter wereld. Hij 
werkte ook meer dan vijftien jaar als 
marketeer en financieel manager bij 
Kraft General Foods.
Bob houdt regelmatig vurige toe-
spraken waarin hij merken en mar-
keteers oproept om behoedzamer 
te zijn in de digitale arena. 
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Meest bepalende trends
van het afgelopen jaar: 

Programmatic media, benaderd door Nick 
Manning. Vandaag zijn alle media in België 
gepasseerd. En de kracht van sociale netwerken 
is tegenwoordig zodanig groot dat Maarten 
Albarda het zonder enige twijfel bij het rechte 
eind had door ons aan te moedigen het ZERO-
model te hanteren voor onze digitale strategie 
en een ander soort marketing te beoefenen.

Wie in marketing
is een referentie: 

Eerlijk gezegd denk ik aan niemand in het 
bijzonder. Een ontmoeting, een keynote 
die stof doet opwaaien, een UBA-
conferentie, een boek waarover iedereen 
het heeft, een artikel in de vakpers, … 
Zoals ik net al zei zijn het ons vermogen 
om te luisteren en onze nieuwsgierigheid 
die ons zullen toelaten om de toekomst 
op een serene manier te benaderen. De 
invloed en de referenties kunnen van 
overal komen … je moet gewoon kunnen 
luisteren!

De stereotiepe
consument is dood: 

Ja, dat speelt zeker mee. We moeten het 
individu in het middelpunt van onze aanpak 
plaatsen, en onze communicatie aanpassen 
in functie van profielen, interesses enzovoort. 
Dus uiteraard heeft dat invloed op onze 
strategie. Wij hebben trouwens niet één 
strategie, maar verschillende strategieën … 
meervoud dus! Je aanpassen aan je publiek, 
relevant en menselijk zijn in je benadering, 
… dat is waar we vandaag – en morgen nog 
meer – naar moeten streven.

MIGUEL AGUZA 
COUNTRY EXTERNAL COMMUNICATION MANAGER IKEA

Welke trend meest verrast: 

Vorig jaar, tijdens de UBA Trends Day, was 
ik vooral getroffen door de tussenkomst 
van Thomas Kolster (Goodvertising), en de 
uitdaging voor merken om mensen te raken 
met onderwerpen die zij – en niet alleen 
het merk – belangrijk vinden. Ik zag er een 
manier om reclame nuttig (en aangenaam) 
te maken voor iedereen.

Evolutie in de toekomst: 

Meer dan ooit denk ik dat de consument als 
individu het vertrekpunt zal zijn van onze 
acties, onze strategieën en onze campagnes. 
Hoe kunnen we zijn dagelijks leven beter, 
eerlijker, gezonder, leuker en simpeler maken? 
Morgen zal emotie de motor zijn van onze 
marketingacties. We hebben nood aan meer 
menselijkheid … vandaag meer dan ooit!

Marketeer van morgen: 

Eerst en vooral een grote bereidheid om 
te luisteren. Want ik denk dat het ons 
vermogen is om opportuniteiten te zien, 
behoeften te begrijpen en onszelf in vraag 
te stellen dat ons, marketeers, zal toelaten 
om onze toekomst op een serene manier 
tegemoet te treden en de echte uitdagingen 
aan te pakken die onze merken te wachten 
staan … en dat vanaf morgen!

BELGISCHE ADVERTEERDERS GEVEN HUN OPINIE  
OVER TRENDS IN ADVERTISING
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Hoe slaag je erin om na dertien jaar hard 
knokken een plaatselijk festival in Boom 
te laten uitgroeien tot een internationale 
succesformule? Hoe bouw je rond muziek 
een apart universum, een totale beleving? 
Misschien is volgende vaststelling nog 
belangrijker dan bovenstaande vragen: 
de grondleggers van Tomorrowland - de 
broers Manu en Michiel Beers – willen iets 
betekenen voor de wereld. Met de Love 
Tomorrow Foundation bewijzen ze dat 
creatief ondernemen ook sociaal ondernemen 
kan zijn. (Trouwens, de speakers fee van 
Michael en Manu gaat integraal naar de Love 
Tomorrow Foundation.)

2. Morgen duurt langer dan zes dagen.
“We are the People of Tomorrow. We live 
today, love tomorrow and unite forever”, 
dat is de missie van de Love Tomorrow 
Foundation van Tomorrowland. De verbeelding 
is aan de macht in de imaginaire wereld van 
Tomorrowland en geeft kracht (en centen) aan 
de Love Tomorrow Foundation die het verschil 
hier en nu (en morgen, en overmorgen) 
wil maken. Midden in de bergen van Nepal 
brengt Love Tomorrow - as we speak - de 
droom in realiteit. Samen met de Belgische 
ontwikkelingsorganisatie CUNINA bouwt 
Love Tomorrow er de Love Tomorrow Music 
and Arts School. Op die manier geeft Love 
Tomorrow 300 Nepalese kinderen de kans om 
te leren lezen en schrijven, maar vooral om 
zichzelf creatief te ontwikkelen en aan een 
betere toekomst te bouwen.

3. Inspiratie is een magneet.
Of de voormalige secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, Ban Ki-moon, een partybeest 
is, valt te betwijfelen. Toch is ook hij onder 
de indruk van de universele waarden die de 
People of Tomorrow, de stuwende krachten 
achter de Foundation, uitdragen. Hij deelde in 
mei 2015 zijn boodschap met de bijna 360.000 
bezoekers van het festival, een boodschap van 
eenheid. “De jongeren van vandaag groeien op 
in een wereld vol veranderingen. Tomorrowland 
toont aan dat het kan: samen, met 

MORGEN WORDT (NOG) BETER

1. Als drie musketiers.
Op het zesdaagse Tomorrowland vallen tijd en 
ruimte weg. Natuurlijk zijn er de opzwepende 
muziek, de fascinerende sideshows, de uitno-
digende cocktailbars, de zomerse zandstroken, 
het spectaculaire vuurwerk … Maar het meest 
fenomenale van Tomorrowland kun je niet zien. 
Het is de verbondenheid die ontstaat tussen 
alle bezoekers. Iedereen is een ‘vriend van 
morgen’. Iedereen is PLUR - Peace, Love, Unity 
& Respect. Wèg 200 nationaliteiten onder de 
360.000 aanwezigen. Als een echo van de 
Drie Musketiers weerklinkt: één voor allen en 
allen voor één. Wij zijn één wereld. Iedereen is 
ambassadeur van deze droom.

FOCUS
MANU
BEERS

&  MICHAEL
DUJARDIN
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1. Volg je hart. 
Het hart is de kern van alles. Het 
hart vertegenwoordigt passie, liefde 
en respect. Alle waarden van de 
Love Tomorrow Foundation zijn 
daarvan afgeleid. Wie zijn hart volgt, 
leeft het leven ten volle zonder 
voortdurend compromissen te moeten 
maken. De People of Tomorrow zijn 
verantwoordelijk voor de generaties 
van morgen, met respect voor elkaar 
en de natuur. 

2. Denk aan vijf cirkels. 
Bouw mee aan morgen. Hou daarbij 
vijf kerngedachten voor ogen. 
Respecteer elkaars rechten en creëer 
een vredevolle en veilige omgeving 
zonder discriminatie voor iedereen. 
Werk mee aan innovatie en research 
die leidt tot duurzaamheid. Weeg 

zo min mogelijk op je omgeving 
en minimaliseer je ecologische 
voetafdruk. Wees verantwoordelijk 
voor je omgeving en leef gezond. 
Draag zorg voor je lichaam en ziel. 

3. Doe iets goeds vandaag. 
Begin vandaag. Doe iets goeds 
vandaag waarvoor we morgen 
dankbaar zullen zijn. Tomorrowland 
levert een positieve bijdrage aan 
de toekomst van Boom en Rumst, 
onder meer door te investeren in 
lokale infrastructuur en welzijn en 
plaatselijke verenigingen. 

TAKEAWAYS

tienduizenden op een vreedzame manier en met 
respect voor elkaar een weekend beleven. 210.000 
boodschappen van over heel de wereld vind je 
terug op de One World-brug en we zijn blij dat ook 
onze boodschap hier deel van kan uitmaken.” Ban 

Ki-moon blijft de bezoekers inderdaad toespreken: 
zijn boodschap Let’s work as one towards dignity 
for all staat te lezen op de 600 meter lange One 
World-brug in de Schorre – een ontwerp van  
Arne Quinze.

MANU BEERS

Samen met zijn broer Michiel organiseert 
Manu Beers sinds 2005 Tomorrowland, 
het internationale muziekfestival in Boom. 

In 2013 maakte Tomorrowland de 
oversteek naar de VS en sinds 2015 gaan 
ook de Brazilianen uit de bol op het 
muziekfeest. Het mondiale succes kwam er 
niet in één dag en ook niet zonder keihard 
werken. In het begin deelden de broers 
zelf flyers uit en nodigden ze extra volk uit 
om het park een vollere indruk te geven. 
De bedenkers en creatieve ondernemers 
ontpopten zich tot ware bedrijfsleiders.
Nu verovert hun bedrijf dat gespecialiseerd 
is in jongerenevenementen en 
elektronische muziek de wereld met een 
ploeg van 60 jonge mensen.

MICHAEL DUJARDIN

Zijn intense passie voor media straalt 
af van het professionele parcours van 
Michael Dujardin. 

Pas van de hogeschool (waar hij 
communicatiewetenschappen studeerde), 
stond hij mee aan de wieg van de eerste 
Belgische muziekzender TMF. Hij zette 
bij Medialaan de jongerenzender JIM 
op poten en werd er zendermanager. 
Michael lanceerde en leidde ook de 
kinderzender VTMKZOOM, waarna hij 
Marketing Communications Manager werd 
bij Medialaan. In 2013 sloot hij zich aan bij 
zijn jeugdvrienden van Tomorrowland en 
startte er het Mediadepartement. Sinds 
2016 is hij Head of Marketing & Media 
en verantwoordelijk voor alle content, 
communicatie en marketing.
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'Amicorum Spectaculum', het thema 
van dit jaar, zal De Schorre betoveren, 
doen dansen en verenigen én dit op de 
allerbeste melodieën. Het thema staat 
letterlijk voor het samenkomen van 
vrienden en artiesten op unieke momenten 
en bijzondere plaatsen. ‘Amicorum 
Spectaculum’ zal binnen enkele maanden 
meer van z’n magie prijsgeven.

Alle informatie rond het Tomorrowland-
programma, de verschillende Global 
Journey- en DreamVille-formules vind je  
op de website. 

If you would like to know more about  
Love Tomorrow, or if you would like to  
help in any other way, go to  
www.tomorrowland.com/lovetomorrow  
or send an e-mail to  
foundation@lovetomorrow.com
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“GIJ ZULT NIET MEER
DAN TWEE UITROEPTEKENS 

PER JAAR GEBRUIKEN.”
Content marketeers roepen nooit. Ze inspireren, helpen en

overtuigen met ijzersterke verhalen. Hoe dat werkt, vind je terug
op www.contentconnections.be, waar onze experts bloggen over hun 

beste tips, ervaringen en cases rond content marketing en storytelling.

CONTENT CONNECTIONS BUNDELT DE CONTENT MARKETING-EXPERTISE 
VAN MEDIAHUIS, DE UITGEVER VAN DE STANDAARD, HET NIEUWSBLAD, 

GAZET VAN ANTWERPEN EN HET BELANG VAN LIMBURG.

VRAGEN OVER CONTENT MARKETING?
CONTACTEER KURT VANWEZER OP 0478 98.05.52
OF KURT.VANWEZER@CONTENTCONNECTIONS.BE
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“Je hoeft niet ver te zoeken waarom 
marketeers niet zot lopen van generational 
marketing. Wij zijn gefocust op wat nieuw 
is, en oud is per definitie niet nieuw. Gevolg: 
we lopen en masse voorbij aan een van de 
grootste opportuniteiten ooit.” Peter Hubbell 
staat al bijna zeven jaar aan het hoofd van 
BoomAgers, het marketingbureau dat hij zelf 
oprichtte en zich toelegt op ouderen. “Wie 
de ouder wordende consument ontdekt, 
boort een goudader aan.”

aan wat zich vlak onder onze ogen afspeelt: 
we worden ouder. We leven in het tijdperk 
waarin mensen steeds ouder worden. Geen en-
kele andere trend zal zoveel invloed uitoefenen 
op de gezondheidszorg, ons financiële bestel 
en tal van beleidsdomeinen. In 2010 waren er 
523 miljoen 65-plussers. In 2050 zullen dat er 
1,5 miljard zijn. Er lopen voor het eerst in de 
wereldgeschiedenis meer 65-plussers rond op 
aarde dan kinderen jonger dan 5 jaar. In Italië 
zijn er binnenkort meer looprekken en rolstoe-
len dan kinderwagens. Er zijn meer 60-plus-
sers in China dan de volledige bevolking van 
Rusland. Als je in de VS kijkt naar de longevity 
economy (de economie gericht op 50-plus-
sers), dan is die goed voor een astronomische 
7,3 biljard dollar. Dat is meer dan het totale 
BNP van om het even welk land, uitgezonderd 
China. Denk daar eens aan als je ziet hoe al die 
Amerikaanse bedrijven zoveel inspanningen 
leveren om in verre landen zaken te doen. Al 
wat ze moeten doen, is werk maken van de 
longevity economy om de hoek.

2. Iedereen miskijkt zich op millennials.
Marketeers hebben een diep ingesleten geloof 
dat jonge consumenten meer waard zijn dan 
oudere. Wij geloven dat als je een jonge con-
sument voor je kunt winnen, dat die dan voor 
de rest van zijn of haar leven loyaal zal blijven. 
Iedereen wil millennials winnen. Tijd voor een 
reality check: de meesten van hen hebben nog 

OUD VAN JAREN = GOUDEN JAREN

1. Ouder worden is de grootste trend 
en niemand besteedt er aandacht aan.
Er lopen heel wat slimme mensen rond in onze 
business en dus kunnen we niet blind zijn voor 
objectieve getallen. Toch blijven we zoeken 
naar de next big thing en gaat iedereen voorbij 

“The millennials may  
represent the future,  
but the future isn’t here yet.”

Peter Hubbell

INTERVIEW
PETER

HUBBELL

26 / TRENDS DAY / INTERVIEW / PETER HUBBELL

http://boomagers.com/
https://twitter.com/BoomAgers


TAKEAWAYS
geen inkomen en stellen bovendien de levensfases waar 
marketeers opgewonden van worden uit: huwelijk, kinde-
ren, huis, auto, luxe … Babyboomers wilden hun succes 
nog omzetten in materie. Het is nog te vroeg om vast te 
stellen of de millennials zich dat nog niet kunnen permit-
teren of dat we getuige zijn van een waardenverschui-
ving met seismische proporties. Ze zeggen wel dat ze 
liever delen dan bezitten. Ze willen toegang tot diensten 
en producten, ze willen die niet per se bezitten. Millen-
nials mogen ons dan wel aan het dromen zetten over de 
toekomst, de realiteit is dat ze nog vijf tot tien jaar ver-
wijderd zijn van het worden van een echte consument.

3. Alles is disruptie, maar denk je ook aan
je zelf-disruptie?
Disruptie is overal. Als je je marketing focust op de ouder 
wordende generatie, is zelf-disruptie een noodzaak. Wat 
is disruptie? Het onderbreken van het normale. Als je de 
menselijke natuur bestudeert en je afvraagt waarom ver-
andering zo moeilijk is, dan kom je al snel tot het inzicht 
dat ‘normaal’ gemakkelijk is. ‘Normaal’ geeft comfort en 
is in vele culturen de basis voor beloning. We repliceren 
graag wat eerder succes bracht. We leven in een omge-
ving waarin iedereen aangemoedigd en beloond wordt 
om normaal te doen. Als ik zeg dat we inspanningen 
moeten doen voor de ouder wordende bevolking, dan 
zegt iedereen: zeker, mààr … dat hebben we nog nooit 
gedaan. We hebben niet genoeg data, geen best practi-
ces. Dus laat maar.

PETER HUBBELL

Peter Hubbell is de oprichter en 
CEO van BoomAgers, een promi-
nent strategisch en creatief recla-
mebureau dat de ouder wordende 
consument aan de borst drukt.

Hij is een van ‘s werelds meest 
prominente marketingcommunica-
tie-experts op het vlak van vergrij-
zing en schreef daar twee “award 
winning” boeken over: The old rush: 
marketing for gold in the age of 
aging (2014) en Getting better with 
age: improving marketing in the age 
of aging (2015).
Wanneer hij in 2011 BoomAgers 
boven de doopvont hield, had Peter 
meer dan dertig jaar ervaring op de 
teller als topmarketeer voor wereld-
merken. Dat leverde hem een zitje 
op in de global board van Saatchi & 
Saatchi.

1. Marketing voor ouderen, is 
marketing gericht op ouder 
worden. 
Ouder worden is niet statisch. 
Het is een dynamiek. Elke dag 
uit het zich in iets anders. We 
kunnen niets begrijpen van de 
ouder wordende consument, 
als we die niet bevragen. En 
je zal versteld staan van hun 
optimisme. Jongeren zien 
ouder worden als een finaliteit, 
een eindfase, verval. Wie ouder 
wordt weet: ouder worden is 
de toekomst van het leven. Wie 
ouder wordt, heeft plannen 
en verwachtingen voor de 
toekomst. Natuurlijk is ouder 
worden iets biologisch, maar 
marketeers moeten zich richten 
op de psychologie. En die is 
totaal irrationeel. Hoe ouder 
mensen worden, hoe jonger ze 
zichzelf inschatten. Ze vinden 
zich jong tot gemiddeld vijf jaar 
voor hun dood. Velen denken 
op hoge leeftijd dat hun   
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beste  jaren nog moeten komen. 
Dat is irrationeel, maar het is 
wel hun realiteit. Om daarop 
in te spelen, moeten wij even 
irrationeel zijn. 

2. We moeten de droom van 
babyboomers waarmaken: ze 
willen langer beter leven. 
Naarmate de kwantiteit van 
het leven afneemt, neemt de 
behoefte aan meer kwaliteit toe. 
Babyboomers denken allemaal 
dat ze negentig jaar worden. 
Ze willen dan ook quality of 
longevity: ze willen langer beter 
leven. We leveren diensten die dat 
waar moeten maken. Dit is een 
generatie die zich niet oud voelt 
terwijl ze ouder wordt. Leeftijd 
speelt geen rol en dus zie je dat 
‘ouderen’ opnieuw gaan studeren, 
belang hechten aan wellbeing en 
investeren in persoonlijke groei. 

3. Steel met je ogen van de 
financiële hot shots.  
Wat kunnen wij, fancy marketeers, 

leren van de analytische 
droogstoppels van Wall Street? 
In één woord: portfoliobeleid. 
Wie zei ook alweer dat je je op 
één doelgroep moet richten? 
Dat is wat we traditioneel doen. 
Het liefst richten we ons op 
jongeren, want die ouderen zijn 
over een jaar of vijf toch dood. 
Ik geloof dat we meer moeten 
leren denken in de compositie 
van doelgroepen. Wie iets van 
financiën kent, weet dat goede 
investeringen een combinatie zijn 
van risicovolle beleggingen die 
veel kunnen opleveren en vaste 
waarden met minder opbrengt. 
Risicospreiding. Wij diversifiëren 
in de media die we aankopen, 
maar niet in doelgroepen. Ik zeg 
je: wie al zijn centen inzet op 
millennials, doet hetzelfde als 
zijn volledige kapitaal investeren 
in groeilanden. Niemand met 
een greintje verstand waagt zich 
daaraan.
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Welke trend meest verrast: 

De grote negativiteit in de media en bij 
sommigen over de toekomst, samengevat 
in de volgende quote: “onze kinderen 
zullen het slechter hebben”, terwijl we een 
ongelofelijke opportuniteit hebben om 
brede welvaart en welzijn verder te doen 
toenemen.

Meest bepalende trends
van het afgelopen jaar: 

Grotere volatiliteit in de maatschappij en in het 
bedrijfsleven (grotere swings), exponentiële 
groei van de digitalisatie en e-commerce, en 
een toenemend belang voor de consument van 
duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (alhoewel het soms niet zo lijkt).

Wie in marketing
is een referentie: 

Marcel Corstjens, emeritus professor 
marketing op Insead: hij is scherp en 
staat met beide voeten op de grond 
(gebaseerd op de wetenschap).

De stereotiepe
consument is dood: 

Millennials zijn anders dan vorige 
generaties en beïnvloeden onze strategie 
(bijvoorbeeld het gebruik van tv en 
ad blockers). Nog belangrijker is de 
uitdaging om de verschillende generaties 
te blijven bereiken.

Evolutie in de toekomst: 

Meer polarisatie in merken- en 
bedrijfsproposities, meer digital, 
meer transparantie – de macht 
verschuift verder naar de consument 
– en meer samenwerking, meer 
langetermijndenken. Ik zie de 
toekomst eerder positief.

Marketeer van morgen: 

Zoals altijd de passie voor zijn merk 
& product, en diepe interesse in zijn 
consument, maar hij moet even goed 
een allrounder zijn, op de hoogte van 
communicatie, strategie en executie, en 
daarbij creativiteit en interesse in data 
combineren.

NILS VAN DAM 
COUNTRY MANAGER UNILEVER BELGIUM & LUXEMBURG

BELGISCHE ADVERTEERDERS GEVEN HUN OPINIE  
OVER TRENDS IN ADVERTISING
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Marketing die minder luid klinkt, maar 
meer inhoud heeft. En op die manier een 
betere band smeedt met consumenten dan 
ooit tevoren. Als marketeers de nieuwe 
technologieën op de juiste manieren inzetten 
en de klippen van irritatie ontwijken, is het 
tijdperk van relevantere, meer menselijke 
marketing aangebroken. Ondanks, of net 
dankzij, de machines. Gerd Leonhard: “We 
hoeven niet langer te lijden onder zinloze 
advertenties.”

en genoeg kracht om ze ‘aan het denken te 
zetten’. In feite komt dat ‘denken’ er nu nog op 
neer dat ze nadoen wat mensen doen. Maar er 
worden miljarden geïnvesteerd in de ontwik-
keling van intelligente machines die veel meer 
doen dan dat. Machines die je niet program-
meert om een advertentiecampagne uit te rol-
len, maar die op basis van honderdduizenden 
gegevens beslissen welke strategie het beste 
zal werken. Ik schat dat dit binnen de vijf jaar 
realiteit is. 
In het verleden waren er heel wat bureaus die 
goed verdienden met het opzetten en - voor-
al - bemeten van campagnes. Met de inte-
gratie van internet en tv wordt alles instant 
getraceerd. Waar je kijkt, naar wat je kijkt, hoe 
lang je kijkt … alles zal sporen achterlaten, 
gearchiveerd en gebruikt worden. Elk medium 
wordt traceerbaar. Voordeel is dat je minder 
geconfronteerd zal worden met slechte adver-
tenties. We zijn het gewoon geworden dat we 
geen programma’s kunnen zien zonder recla-
meboodschappen uit te zweten. We hebben 
dat aanvaard als de norm. De nieuwe techno-
logie maakt het mogelijk dat op te lossen. Als 
de advertenties op jouw maat gemaakt zijn, 
met een verhaal dat jou boeit en een voordeel 
dat bij jou past, dan wil je die wel zien. Het zal 
niet langer zaak zijn om het luidst te roepen 
of de diepste zakken te hebben om gezien of 
gehoord te worden. Consumenten zullen niet 
meer bereid zijn media te consumeren op de 

MEER INHOUD, MINDER LUID

1. Iedereen wordt getraceerd.
We stevenen af op een toekomst waarin de 
meeste dingen die wij nu zelf nog doen, door 
machines zullen worden gedaan. Eindelijk zijn 
we erin geslaagd om onze machines genoeg 
bandbreedte te geven, genoeg intelligentie 

"We should embrace  
technology, but we should not 
become technology."

Gerd Leonhard

INTERVIEW
GERD

LEONHARD
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TAKEAWAYS
1. Goede marketing blijft mense-

lijke marketing. 
Marketeers moeten de context 
van marketing goed doorgron-
den. We evolueren snel van een 
wereld waarin niets geconnec-
teerd was, naar een cognitieve 
wereld - een wereld met een 
extra bewustzijnslaag. Machines 
creëren extra intelligentie en 
context. Artificiële intelligentie, 
cognitive computing … het is 
allemaal heel belangrijk, maar 
we willen toch geen slaaf wor-
den van de technologie? Goede 
marketing is en blijft menselijke 
marketing waarbij je drommels 
goed weet wat mensen wel en 
wat ze niet willen. 

2. Je keyboard is bijna rijp voor 
het museum. 
De manier waarop we nu com-
puters en smart devices aan-
sturen, behoort stilaan tot het 
verleden. Onze stem zal onze 
vingers vervangen. Het duurt 
niet lang meer of we zullen niet 
meer typen als we een zoekop-
dracht hebben.Stel je voor wat 
dat betekent voor marketing. 

ouderwetse manier. Ze zullen niet meer willen lijden on-
der zinloze advertenties. Dit is de kans voor marketeers 
om de consument weer goesting te doen krijgen. Met 
content.

2. Marketing wordt zinvol.
Marketing wordt sense-making in plaats van noise-ma-
king. Een marketeer die weet wie ik ben - zie trend 1 - 
kan me aanspreken op wat me boeit. Waarom zou ik op 
dat moment nog advertenties weren met een ad bloc-
ker? Als de relatie tussen adverteerder en consument 
goed zit, gaat die laatste heus niet de communicatie- 
lijnen doorknippen. Maar als je service slecht is, ja, dan 
wil ik je niet zien.

3. Hou een beetje afstand.
De wetenschap dat we getraceerd en geviseerd worden, 
maakt ons toch een beetje ongemakkelijk. We weten dat 
we bespeeld worden, maar niemand voelt zich graag 
gemanipuleerd. Het is cruciaal dat marketeers uitzoeken 
hoe ze de consument individueel benaderen zonder al te 
persoonlijk te worden - dat komt naar onze huidige nor-
men nogal bevreemdend en ongepast over. Het is ook 
cruciaal dat marketeers wegblijven van de fake, universe-
le boodschappen die iedereen haat. Kortom, een kwestie 
van dansen op een slappe koord. 

GERD LEONHARD

Meer dan 1 miljoen mensen in 
meer dan 50 landen hingen al aan 
de lippen van futuroloog Gerd 
Leonhard. 

Niet slecht voor de Duitse gitarist 
die zichzelf na een succesvolle 
muziekcarrière van 12 jaar heruit-
vond als digitale ondernemer. Gerd 
richtte tal van internet start-ups op 
in San Francisco, maar keerde na 
de .com-crisis en 9/11 terug naar 
Europa.
In 2010 richtte hij The Futures 
Agency op en verzamelde 30 geta-
lenteerde futurologen rond zich die 
wereldwijd trainingen en lezingen 
geven. Wired Magazine rangschikte 
Gerd in 2015 op de 88ste plaats in 
de top-100 van de meest invloed-
rijke Europeanen. Hij bekleedt de 
21ste plaats van futurologen wereld-
wijd.
Gerd is een invloedrijke auteur. In 
2016 verscheen zijn jongste boek 
The Humanity Challenge.
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TAKEAWAYS
Als je nu een leuk café zoekt in Brussel, tik 
je ‘Brussel’ en ‘beste bier’ in, bijvoorbeeld. 
Maar als je spreekt, spreek je een hele pagi-
na vol. Je geeft de zoekmachine een schat 
aan informatie om te verwerken en voor jou 
het allerbeste café dat aan je verwachtin-
gen voldoet te selecteren. 

3. Verhalen vertellen blijft de kerntaak. 
We moeten technologie omarmen, maar we 
mogen geen technologie worden. Zonder 
technologie ben je als marketeer gedoemd. 
Met te veel technologie ben je als 
marketeer eveneens gedoemd. Storytelling 
en creativiteit blijven cruciaal. We evolueren 
naar een belevingsmaatschappij en mensen 
willen deel uitmaken van een verhaal, 
van iets echts. Niemand zoekt wat fake 
is. In een digitale wereld is zowat alles 
bereikbaar, maar alles wat bereikbaar 
is, verliest aan waarde. Het wordt een 
commodity. Vakmanschap en de kunst om 
verhalen te vertellen, houden wat we doen 
‘levend’. Computers mogen nog zo straf 
worden als ze willen: ze weten niet wat 
‘leven’ betekent - dat leren ze niet van die 
massa’s data die ze te verwerken krijgen.
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Meest bepalende trends
van het afgelopen jaar: 

Focus op data, interactieve content, influencer 
marketing, mobile first (of only?), live streaming, 
chatbots en VR en AR lijken me de meest 
opvallende trends.

Wie in marketing
is een referentie: 

Ik ben een grote fan van bol.com. Ze 
weten een perfect geïntegreerd 360° 
marketingverhaal neer te zetten. Naast 
het strategische aspect hou ik ook 
bijzonder veel van hun look & feel en 
uitgesproken creativiteit. 

De stereotiepe
consument is dood: 

Ik bouwde onze strategie niet op rond 
Millennials, want toont niet elke generatie 
verschillen ten opzichte van mekaar? Wij 
bouwden onze strategie rond Generation 
C, de Connected Consumer. Deze 
consument integreert technologie op alle 
mogelijke manieren in zijn dagelijks leven 
en is, in my humble opinion, vandaag 
meer bepalend voor marketeers dan de 
groep Millennials.

SOFIE GEYSKENS  
CHIEF CUSTOMER OFFICER EURONICS BELGIUM

Welke trend meest verrast: 

Chatbots in functie van customer centricity 
worden nu ook gevoed door AI, dankzij IBM 
Watson, waardoor de vragen zich intelligent 
en op maat van de consument aanpassen. 
Zo worden surveys smart en veroorzaken 
ze minder friction. Op die manier wordt de 
feedback een pak betrouwbaarder en kunnen 
gerichtere oplossingen of verbeteringen 
doorgevoerd worden.

Evolutie in de toekomst: 

De nadruk zal in de toekomst steeds 
meer op data liggen. Zoals de auteur 
van Sherlock Holmes, Sir Arthur 
Conan Doyle, ooit zei: “It is a capital 
mistake to theorize before one has 
data. Insensibly one begins to twist 
facts to suit theories, instead of 
theories to suit facts.” Een quote van 
jaren geleden die brandend actueel is. 

Marketeer van morgen: 

De marketeer van morgen is een (digitale) 
duizendpoot die bereid is om elke dag 
tijd te investeren in het up-to-date 
blijven van alle trends en technologieën. 
De razendsnelle evolutie van alle 
marketinggerelateerde ontwikkelingen 
volgen, is best wel een uitdaging.
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Hoe vereeuwigt het hoofd van YouTube 
Culture & Trends zijn kennis over - al dan niet 
virale - online video’s en hoe ze een nieuwe 
creatieve cultuur uitkerven? In een … boek. 
Na zes jaar trends spotten op het grootste 
videokanaal ter wereld vertrouwt Kevin 
Allocca zijn diepere reflecties toe aan het 
papier: “Heel wat van de kleinere trends zoals 
live streaming en virtual reality, maken deel 
uit van een grotere evolutie die al tien jaar 
bezig is. Fascinerend om van nabij te volgen 
hoe onze cultuur verandert door het web. 
Maar geloof me, YouTube-video’s in woorden 
tot leven brengen is een echte uitdaging.”

type talent: het vermogen om een community 
te bouwen, een interactieve ruimte te creëren 
waar mensen een soort verbondenheid met 
elkaar ervaren en het gevoel hebben dat ze deel 
uitmaken van iets groters. We onderwaarderen 
vaak de skills die daarvoor nodig zijn, omdat we 
ze niet associëren met waardevol entertainment. 
Als je dat eenmaal doorhebt, snap je wat het 
verband is tussen de populariteit van een online 
video waarin een rat een stukje pizza wegsleept, 
gevolgd door een clip van Beyoncé en een mini-
documentaire over wereldberoemde kindsterre-
tjes. Het verband is dat het brokjes interactieve 
populaire cultuur zijn. Interactief, waardoor wij 
als kijkers geen passieve rol hoeven te spelen, 
maar wat we zien mee vorm kunnen geven door 
het te bewerken, te becommentariëren of te 
delen met anderen.

2. We zijn collectief én individualistisch.
Het lijkt contradictorisch. Aan de ene kant 
ontstaan er als uit het niets van die collectieve 
momenten van populaire cultuur. Om god weet 
welke reden wordt een fenomeen gemeengoed 
en wordt het gedeeld en wordt eraan deelgeno-
men dat het een lieve lust is. Denk aan planking, 
de ice bucket challenge of de mannequin chal-
lenge. Aan de andere kant wordt onze populaire 
cultuur steeds meer gedreven vanuit de nood 
aan individuele beleving. Die dan weer naarstig 
gedeeld wordt. Via de online kanalen kun je als 
individu iets delen met een grote groep mensen 

NIEUW TALENT VOOR NIEUWE TIJDEN

1. Talent van morgen is geen
talent van gisteren.
In the old days, tot voor kort dus (lacht), moest 
je iets kunnen om beroemd te worden. Zingen, 
echt grappig zijn, schilderen … De kans om vol-
doende talent te hebben, opgemerkt te worden 
en uit te groeien tot een celebrity was behoor-
lijk klein. Tegenwoordig kan iedereen op slag 
wereldberoemd worden dankzij online video, 
zo wordt verteld. Klopt dat? Wat zeker klopt, 
is dat je daarvoor niet langer een traditioneel 
entertainment-talent moet hebben. Je moet 
geen fantastisch zangtalent hebben, een feno-
menale stand-up comedian zijn of een visionai-
re artiest. Maar daar staat iets tegenover. Wie 
immens populair is op YouTube, heeft een ander 

INTERVIEW
KEVIN

ALLOCCA
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1. Er is geen goede raad die altijd werkt. 
YouTube verandert de manier waarop we 
verhalen vertellen. En de manier waarop we 
merken kunnen/moeten bouwen. Sommige 
merken doen er goed aan om samen te 
werken met iemand die erg populair is op 
YouTube, voor andere merken is dat niet 
de beste strategie. Niemand hoort het 
graag, maar er is niet één template of één 
antwoord dat altijd werkt. Wat wel een must 
is voor marketeers: weet hoe je publiek zich 
gedraagt. Besteed voldoende tijd aan het 
bestuderen van je doelgroep. 

2. Het moet niet altijd viraal zijn. 
Mordicus streven naar een viraal succes, is 
geen doel op zich. Als je een breed publiek wil 

bereiken of engageren, zijn er nog heel 
wat andere doeltreffende middelen die 
een dergelijk succes van de grote getallen 
niet nodig hebben. Peer to peer sharing 
kan een even waardevolle strategie zijn. 

3. Denk minder traditioneel. 
We denken nog in hoge mate traditioneel: 
‘Ik zend iets uit, en iemand kijkt ernaar.’ 
Dat is niet langer zo. Iedereen kan vrijwel 
instant reageren op wat je doet. Dat is een 
heel andere context dan broadcasting. De 
context kunnen inschatten van hoe en waar 
je boodschap zal aankomen, maakt deel uit 
van het communicatieproces. 

TAKEAWAYS

en kunnen individuele standpunten plots een veel gro-
ter effect hebben. Om een miljoen mensen te bereiken, 
heb je geen professionele filmploeg nodig. Iedereen 
heeft de kans een eigen community op te bouwen.

3. Online raakt alle oude media.
Elk medium heeft zijn specifieke kenmerken. Een film 
is nog altijd een film zoals die al honderd jaar bestaat. 
Daar is een reden voor: film op zich is een zinvolle 
vorm om een verhaal te vertellen. De manier waarop 
je een film anno nu in de markt moet zetten, die is wèl 
drastisch veranderd. Je moet op een totaal nieuwe ma-

nier de hand reiken naar je publiek. Net zoals een film 
nog altijd een film is, is een boek nog altijd een boek. 
Wat je kan schrijven in een boek, verschilt dag en nacht 
van wat je in een video kan vertellen. Een boek geeft 
je veel meer de mogelijkheid om gedachtegangen 
te ontwikkelen dan bijvoorbeeld Twitter. Op sociale 
media kun je wel een mening kwijt, maar zelden krijg 
je de kans om uit te pakken. Hoe lezers je boek vinden, 
dat is dan weer wel een nieuw verhaal. Goodreads is 
maar één voorbeeld van hoe er rond boeken een online 
community ontstaat waar lezers besprekingen posten 
en tips geven.

KEVIN ALLOCCA

Het LinkedIn-profiel van YouTube 
Head of Culture & Trends, Kevin 
Allocca, verraadt meteen zijn 
gevoel voor humor. 

“Ik begon als schrijver en 
eindredacteur voor tv. Nu werk ik in 
de tech business, bij Google, waar 
ze me laten rondlopen en laten 
spelen terwijl ik het internet tracht 
bij te benen. Populaire cultuur op 
wereldschaal proberen te begrijpen, 
is een zoektocht zonder einde. 
Mensen zijn verbazingwekkend. Eén 
adres om ze verbazingwekkende 
dingen te zien doen: YouTube.”
Kevin duikt geregeld in de pers 
op als het gaat over virale video’s, 
populariteit en breaking news. 
Kevin Allocca’s TED Talk over virale 
video’s werd bijna 2 miljoen keer 
bekeken - en ging dus zelf (bijna) 
viraal.
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