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Dienstverlening aan onze bijna tweehonderd 
leden, de adverteerders, dat is een belangrijke 
opdracht van de Unie van Belgische 
Adverteerders (UBA). Om aan die opdracht 
gestalte te geven, hebben we mediacommissies 
en expertisecentra geïnstalleerd en 
organiseren we opleidingen en seminars. In die 
diverse fora proberen we op constante basis de 
trends in marketing en communicatie te 
spotten. 

De studie ‘New trends in marcom jobs: what’s 
the future?’, die UBA toevertrouwde aan het 
marktonderzoeksbureau TNS, past perfect in 
dit streven. Ze vormt voor UBA een van de 
sleutelprojecten van dit jaar. Met deze studie 
bezondigen we ons misschien een beetje aan 
navelstaren, maar dat doen we beslist niet 
ongegrond. Het van binnenuit aftasten van de 
trends en evoluties in ons beroep levert de 
scherpste inzichten op – het zijn letterlijk 
in-zichten. Bovendien genereert zo’n collectieve 
zelfbevraging de efficiëntste methode om de 
noden van onze leden te detecteren.

Met die kennis kunnen alle betrokken partijen 
aan de slag. Ook wij als UBA. De resultaten van 
deze studie, en ook en vooral de interpretatie 
ervan, integreren we straks in onze cursussen 
voor de UBA Academy.

Het magazine dat u in handen heeft, 
illustreert trouwens treffend hoe UBA zulke 
inzichten omzet in praktijk. Dit casebook biedt u 
niet alleen de meest relevante resultaten van 
de studie, maar geeft u ook de kans om uw 
eigen ervaringen te toetsen aan een aantal 
testimonials van marcom leaders uit 
uiteenlopende sectoren. In die zin sluiten deze 
studie en dit magazine naadloos aan bij de 
ambitie van UBA: onze toegevoegde waarde 
voor onze leden voortdurend verhogen. 

 
Veel leesplezier.
Chris Van Roey en Jan Vandenwyngaerden

HET VAN BINNENUIT 

AFTASTEN
VAN DE TRENDS EN EVOLUTIES IN
ONS BEROEP, LEVERT DE SCHERPSTE

INZICHTEN OP

EEN ZAAK
VAN INZICHT

CHRIS VAN ROEY, CEO VAN DE UNIE VAN BELGISCHE ADVERTEERDERS,
EN JAN VANDENWYNGAERDEN, CEO VAN PALM BREWERIES EN VOORZITTER 
VAN DE UNIE VAN BELGISCHE ADVERTEERDERS
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EIGENLIJK ZOU ER EEN 

NIEUWE NAAM 
VOOR MARKETING
MOETEN KOMEN

Marketing zou ‘ontstoft’ moeten worden, vindt DOMINIQUE 
VERCRAEYE. “Marketing heeft nu een te enge economische 
betekenis. Eigenlijk zou er een nieuwe naam voor moeten 
komen. We zijn het aspirationele, het creatieve, het energieke 
aan het verliezen en net dat hebben bedrijven nodig.”

Is marketing te veel een aparte functie binnen de
ondernemingen?
DV: “Marketing is iets dat deel uitmaakt van het bedrijf, 

marketing mag niet worden opgesloten in een afdeling. Nee,  
de klantgerichtheid moet in de hele 
organisatie zitten en beleefd worden 
door zo veel mogelijk mensen. Veel 
bedrijven hebben marketing in een hokje 
gestoken. Op die manier reduceert men 
de impact van marketing op het succes 
van ondernemingen.”

“De marketeer moet veel meer in de 
cockpit van de onderneming zitten. Hij 
zit aan de stuurknuppel. De mensen 
in bedrijven zeggen dat dit soort 
marketeers doorgroeit naar general 
management. Als je dan ziet dat 
marketeers ontrouwe consumenten, 
sociale media en de macht van de 
consument belangrijk vinden, maar 
zeggen dat ze er niet goed op voorbereid 
zijn…”

RED OCEAN, BLUE OCEAN
Over ontrouwe consumenten en de 
macht van de consument wordt toch al
tien jaar gesproken?
DV: “In een tijdperk van zulke 

fundamentele veranderingen betekent 
tien jaar niets. Zulke veranderingen 
lopen over generaties. Ikzelf zeg nog 

‘nieuwe’ media, maar jongeren zullen 

zeggen: ‘Wélke nieuwe media?’ Als er een breuklijn is tussen 
de digitale en de niet-digitale generatie, hoe ga je ermee om? 
Want je gaat niet zomaar van een red ocean naar een blue 
ocean. Je moet combineren. Nu ben ik in de ene realiteit, maar 
ik ga naar een andere realiteit.”

Hoe moet die overstap verlopen?
DV: “Veranderen is altijd moeilijk. Bedrijven en 

mensen hebben een dosis inertie. Het is normaal dat het 
veranderingsproces zich in een bedrijf embryonaal begint te 

ontwikkelen. Veranderingen krijgen een 
naam, een gezicht, een betekenis en 
dan impact. In dat groeiproces zal de 
verandering zich kristalliseren. Op de 
schaal van de verandering krijg je een 
aantal bedrijven die zich voorbereiden. 
Er zijn bedrijven die in het centrum 
van de verandering zitten. Maar de 
traditionele bedrijven, die ondergaan 
de veranderingen. Er zijn fundamentele 
veranderingen waar we niet goed op 
voorbereid zijn.”

Marketing staat onder druk.
DV: “Er is een groeiende druk op 

de budgetten, de focus op return 
on investment, op corporate social 
responsibility. Dat is allemaal belangrijk, 
maar daar zijn de marketeers 
voldoende op voorbereid. Voor die 
domeinen hebben we nu specialisten 
en consultants die kunnen helpen. 
Eigenlijk zijn er opportuniteiten voor 
bedrijven als drivers voor verandering, 
voor serviceaanbieders die helpen 
bij het vinden van oplossingen in dat 
veranderingsproces.” ¶

DE MARKETEER MOET AAN
DE STUURKNUPPEL ZITTEN

Dominique Vercraeye leidt in ons land marktonderzoeksbedrijf 
TNS, dat voor de UBA Trends Day het onderzoek over nieuwe 
trends in marcom voerde. “Eigenlijk zou er een nieuwe naam 

voor marketing moeten komen.”

TNS / DOMINIQUE VERCRAEYE

STUDIE 
NEW TRENDS IN MARCOM JOBS: 
WHAT’S THE FUTURE?
De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) en 
het marktonderzoeksbedrijf TNS, de Antwerp 
Management School (AMS) en Roularta Media 
voerden een studie uit over de trends en de toekomst 
van marketing & communication.

- Wat is de bijdrage van marcom in het bedrijf?
- Zijn de marcom-functies toekomstbestendig? 
- Hoe zal het vak van marketing & communicatie 
 de volgende vijf en tien jaar evolueren? Zijn de 
 marcom-professionals voorbereid op die evolutie?
- Welke skills moet de toekomstige marcom-
 professional ontwikkelen?
Deze en andere vragen werden in mei en juni 2012 
beantwoord door 274 respondenten met een 
kwaliteitsvol profiel, onder hen 25% marketing/
communicatie-directeurs en 20% CEO’s. 
De uitvoerders van de studie waakten ook over een 
goede spreiding naar bedrijfssector en bedrijfsgrootte.

Het initiatief van de studie past in het kader van de 
UBA Trends Day van 4 oktober 2012 en kreeg de 
steun van Roularta Media. 
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Welke bijdrage leveren de afdelingen marketing & communicatie aan het succes van hun 
onderneming? Krijgen marcom-professionals wel voldoende waardering en, misschien 
nog belangrijker, middelen? Of staan de marcom-functies integendeel onder druk? En zo ja, 
hoe en waarom? En hoe future proof is het vak dan nog? Hoe optimistisch tonen de actoren 
uit het vakgebied zich daarover? Welke evoluties verwachten ze in de area van marketing 
& communication? Voelen ze zichzelf voldoende voorbereid op de trends van de toekomst? 
Welk ideaal profiel schetsen ze van de marcom leaders van morgen? 
Dat zijn enkele key questions uit de studie die UBA en TNS organiseerden in samenwerking 
met de Antwerp Management School en Roularta Media. 274 mensen, uit het algemeen 
bedrijfsmanagement en vanzelfsprekend ook veel marcom-professionals, werden bevraagd. 
‘New trends in marcom jobs – what’s the future?’ Hier volgen de belangrijkste resultaten van 
het onderzoek.

STUDIE / AND THE RESULTS ARE

AND 
THE RESULTS
ARE...

73%

47%

No major changes in the marcom job

-35 y   CEO

Radical changes

SOCIALE MEDIA, DATA OVER
DE CONSUMENT EN
ZIJN GROEIENDE MACHT
DRIJVEN DE VERANDERINGEN AAN

Maar zijn ze op die veranderingen 
voorbereid? De marcom-professionals 
zeggen van niet. De genoemde 
veranderingen zijn overigens niet 
helemaal nieuw: sinds de opkomst van 
het internet rond de eeuwwisseling 
zeggen marketeers al dat de macht van 
de consument zal toenemen. Met de 
komst van de sociale media lijkt daar 
alleen maar een versnelling in te komen. 
De vraag voor DOMINIQUE VERCRAEYE 
(TNS) is of marketeers moeten proberen 

weer meer controle en dus macht 
over de consument te krijgen, of dat ze 
moeten zoeken naar nieuwe oplossingen. 
Hij opteert voor het tweede. “We zitten 
op zo’n fundamenteel keerpunt dat 
we op zoek moeten gaan naar nieuwe 
oplossingen. Er wordt al tien jaar over de 
macht van de consument en de afname 
van de trouw gesproken. Maar tien jaar 
in een tijdperk van veranderingen die zo 
fundamenteel zijn, is niets. Dergelijke 
veranderingen lopen over generaties.”  4

Accelerated development of
social media

Growing power of the customerIncreasing amount of customer data

Declining customer loyalty

More focus on ROI

Growing pressure on budgets
Increasing importance of value
creation for customers

Increasing importance of
sustainability and CSR

New regulations for companies

Increased globalisation Demographic changes

Growing importance 
of privacy protection

Short-term financial focus

Growth of new channels
Market growth perspectives

Increased push to outsource

 IMPLICIT IMPACT ON MARCOM OPTIMISM 
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RADICALE VERANDERINGEN

Een overgrote meerderheid van de marcom-professionals 
verwacht de komende jaren grote veranderingen in hun job. 
Op een schaal van 1 (geen veranderingen) tot 10 (radicale 
veranderingen) geeft 73% een score van 7 of meer aan.  
47% zelfs een score van 8 of meer.

De respondenten zien vooral de (versnelde) ontwikkelingen 
van de sociale media, het toenemende aantal gegevens over 
consumenten en de groeiende macht van de consument als 
grootste drijvers achter de veranderingen in hun job.

Well prepared Not well prepared
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57%6%

37%

IK HAD MEER ONRUST VERWACHT.
ZELFS DE PESSIMISTEN ZIJN OVERTUIGD
VAN DE BIJDRAGE VAN MARKETING

MARKETEERS DRAGEN VEEL 
BIJ AAN RESULTATEN

Marcom-professionals zijn overtuigd van hun 
bijdrage aan het businessresultaat van hun 
ondernemingen. 72% stelt dat er sprake is van een 
grote tot zeer grote bijdrage. Van de respondenten 
zegt een vijfde dat ze een zeer grote bijdrage 
leveren. Maar er is een druk op de budgetten die 
voor marketeers beschikbaar zijn. Er ligt – al enige 
jaren – ook een grotere nadruk op de korte termijn 
en op de ROI (return on investment). Meer dan de 
helft van de ondervraagden geeft aan dat er te 
weinig middelen voor marcom zijn, iets meer dan 
een derde vindt dat er voldoende is.

 4 ADVOCATES

43%PESSIMIST

29%

DETACHED

9% PROSPECTS

19%

high contribution

no high contribution

non-importance
increasing

importance 
increasing

Naar de toekomst toe zijn de marketeers 
optimistisch: 43% van de respondenten meent 
dat marketing een grote bijdrage levert en dat het 
belang van marcom in hun bedrijf nog zal toenemen. 
Zelfs de 19% die van zichzelf vindt als marketeer 
een minder grote bijdrage te leveren, is van mening 
dat het belang van marcom zal groeien.
DV: “Ik ben verwonderd over de zelfzekerheid bij 
marketeers. Ik had verwacht dat ze meer kritisch 
zouden zijn over hun impact op het bedrijf. Ze tonen 
zich toch behoorlijk zelfingenomen. Ik had meer 
onrust verwacht uit de cijfers. Mocht er echt een 
crisis zijn, dan zou 43% niet zeggen dat de impact 
van marketing groot is en dat die nog zal stijgen. 
Zelfs de pessimisten (29%) zeggen dat hoewel het 
belang van marketing afneemt die toch een grote 
bijdrage heeft.”

OP BASIS VAN DE BIJDRAGE EN VERWACHTINGEN KUNNEN WE DE MARKETEERS OPDELEN IN VIER GROEPEN

Very large contribution

Will strongly increase

Small contribution

Will rather decline

Large contribution

Will rather increase

Very small contribution

Will strongly decline

Average contribution

Status quo

 CONTRIBUTION OF MARCOM TO TOTAL BUSINESS RESULTS 

 IMPORTANCE OF MARCOM IN YOUR COMPANY 

519

72% 6%
53 21

6

62%
26 37 31

 SUFFICIENT INVESTMENTS IN MARCOM 

ADVOCATES 
Grote bijdrage en 
groeiend belang van 
marcom. 
Werken vooral in B2C, 
zien de impact van de 
‘machtige consument’, 
zijn vertrouwd met 
sociale media en vinden 
zichzelf ‘challengers’.

PROSPECTS 
Minder grote bijdrage 
maar groeiend belang 
van marcom. 
Werken in kleinere 
bedrijven, zijn minder 
goed voorbereid op 
de uitdagingen voor 
marketing de komende 
jaren.

PESSIMIST 
Grote bijdrage maar 
stabiel of dalend belang 
van marcom. 
Werken vooral in B2C en 
in fast moving consumer 
goods. Er is een sterke 
(financiële) focus op 
korte termijn. 
Zijn eerder ‘experts’ 
maar evolueren naar 
challengers in de nabije 
toekomst.

DETACHED 
Minder grote bijdrage en 
stabiel of dalend belang 
van marcom. Zitten 
voornamelijk in general 
management. Zien 
vooral een druk op de 
budgetten. 
Zien geen grote impact 
van sociale media.  4Really insufficient 6%

Insufficient 57%
Sufficient 37%
CEO 48%

6%
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DE MARKETEER VAN DE TOEKOMST
Hoe typeer je de marketeer van de toekomst? Op basis van 
de UBA/TNS-studie komen we tot de marcom-specialist van 
morgen: hij of zij moet zich kunnen aanpassen, moet mensen 
met elkaar kunnen laten samenwerken, moet een visie hebben, 
moet prioriteiten kunnen stellen, moet kennis hebben van 
digitaal en weten hoe ermee moet worden gewerkt en moet 
bereid zijn om risico’s te nemen.

Er zijn skills die marketeers belangrijk vinden en die over 
het algemeen goed ontwikkeld zijn. Dat zijn vooral algemene, 
tijdloze skills als resultaatgericht, open-minded, analytisch 
zijn, inzet tonen, autonoom kunnen werken... Maar er zijn 
ook competenties die marketeers belangrijk vinden en die 
niet voldoende ontwikkeld zijn. Daar gaat het juist om die 
competenties die belangrijk zijn naar de toekomst toe: goede 
kennis van de digital tools, departementen met elkaar laten 
samenwerken, snel kunnen inspelen op veranderingen in het 
vakgebied, risico’s willen nemen, prioriteiten stellen, zich 
snel en makkelijk aanpassen, een strategische visie kunnen 
ontwikkelen.

 4

Het profiel dat men het best vindt passen bij de marketeer van morgen 
is de challenger, meer nog dan de expert, de team player en de excellent 
executor.
DV: “Op momenten van sterke groei weet je hoe alles functioneert. Je 
optimaliseert. Maar als je – zoals nu het geval is – in een periode van 
stabiele, van negatieve groei komt, dan zie je dat die oude methoden niet 
meer werken. Er is nu een duidelijke vraag naar het challengerprofiel. 
Mensen die meer leadership hebben, die meer risico’s durven nemen, 
die mensen kunnen motiveren. De competenties die de mensen moeten 
hebben, waren geen verrassing voor mij. En als marketing de lead moet 
nemen in verandering, dan heb je mensen nodig die de juiste vragen 
kunnen stellen.” Op die manier gaat de marketeer van het tactische naar 
het strategische niveau, naar het DNA, naar de missie van een bedrijf.

IMPORTANT AND
NOT WELL-DEVELOPED
TOP 10

IMPORTANT AND 
WELL-DEVELOPED
TOP 10

Good knowledge of digital tools 61 Result oriented 72

Strong in making departments
work well together 57

Good analytical skills 70

Swiftly respond to changes in
the MarCom branch 53 Strong commitment 68

Prepared to take risks 49 Open-minded 66

Swiftly respond to changes in
the working environment 48 Ability to work autonomously 64

Good in setting priorities 47 Being curious 64

Ability to adapt fast and easily 45 Able to be concise 62

Good in making distinction
between main and side issues 44 Highly available 60

Develop a strategic vision
43

Good in taking decisions based 55
on objective facts

Having the ability to work easily
in multidisciplinary teams 42 Ability to take account of 55

different points of view

= ranked first

DE MARKETEERS VAN DE TOEKOMST
MOETEN BIJ UITSTEK 

HET PROFIEL VAN

CHALLENGERS
HEBBEN

Challenger

Expert

Team player

Excellent executor

COMPETENCES

56%

21%

15%

8%

77%

56%

44%

21%

WHAT MARCOM ROLE IS PREFERRED TO FACE THE FUTURE?

Preferred role Top 1+2 Preferred role Top 1

ALS MARKETING DE LEAD
IN DE VERANDERING MOET NEMEN,

HEB JE MENSEN NODIG DIE 
DE JUISTE VRAGEN STELLEN
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IS DE MARCOM-PROFESSIONAL TEVREDEN?
Hoe tevreden is de marketeer van vandaag met zijn job? Heel tevreden, zo blijkt. Op een schaal van 5 is de 
gemiddelde score voor de jobsatisfactie 4. Bijna drie vierde geeft aan dat de tevredenheid zeer goed of uitstekend is.
78% zou, als ze hun beroepsleven konden overdoen, opnieuw voor de marcom-job kiezen. Het persoonlijke voordeel 
scoort iets lager, maar nog altijd vindt meer dan de helft dat ze grote tot zeer grote voordelen uit de job halen. 
En 85% is zo verrukt van de job dat ze jongeren zouden aanraden ook voor een marcom-carrière te kiezen.

Als er naar de mening over het 
marketingonderwijs aan universiteiten 
en hogescholen gepeild wordt, is men 
minder enthousiast. Iets meer dan  
54% vindt de kwaliteit ervan goed.  
15% vindt die niet of helemaal niet 
goed. 21% antwoordt ‘weet niet’ op 
de vraag naar de kwaliteit van het 
marketingonderwijs.

“Als ik naar die grafiek kijk, dan zijn het 
slechte resultaten... 54% zegt ‘good 
quality’ en maar 10% zegt ‘excellent’”, 
reageert PHILIPPE NAERT, decaan van 
de AMS - Antwerp Management School. 

“Bijzonder eigenaardig is dat 21% 
antwoordt ‘weet niet’.”

Kun je marketing leren?
PH: “Marketing is in de eerste plaats 
een mindset. Maar zeker voor tactische 
zaken, voor het kunnen verwerken van 
data, heb je opleiding nodig.” ¶

4/5
OVERALL

SATISFACTION

4%
2/ Fair 4%
1/ Poor 0%

7%
2/ Probably not 6%
1/ Definitely not 1%

3/
Good
23%

3/ 
Fairly likely 

15%

73%
5/ Excellent 28%
4/ Very good 45%

78%
5/ Definitely yes 30%
4/ Probably yes 48%

4,2/5
WOULD 

RECOMMEND

3,5/5
PERSONAL 

ADVANTAGE

4/5
WOULD REAPPLY

SATISFACTION WITH CURRENT MARCOM JOB

3/ 
Some 

advantage 
41%

8%
2/ Only a slight 7%

advantage
1/ No advantage 1%

at all

51%
5/ Very big advantage 7%
4/ Big advantage  44%

85%
5/ Definitely yes 40%
4/ Probably yes 45%

2%
2/ Probably not 2%
1/ Definitely not 0%

3/
Fairly likely

13%

Excellent quality

Less good quality

Very good quality

No good quality at all
Don’t know

Good quality

 QUALITY OF THE CURRENT MARCOM EDUCATION 
 AT THE BELGIAN UNIVERSITIES 

1 1 2114549

85% VAN DE RESPONDENTEN
IS ZO VERRUKT VAN DE JOB DAT ZE OOK 

JONGEREN EEN MARCOM-CARRIÈRE
ZOUDEN AANRADEN



 

014

THE R-EVOLUTION
SPECIAL EDITION

015

Marc Frederix is marketingdirecteur van de Nationale Loterij. Hij laakt het 
cijferfetisjisme in de marketing van vandaag. Marketing mag niet in een keurslijf 

zitten en moet volgens hem op zoek gaan naar nieuwe horizonten.

Philippe Wallez is CEO Private Banking van ING België, waar hij zes jaar lang 
marketingdirecteur was. Hij is een voorbeeld van de marketeer die doorgroeit 
naar het general management. Wallez keek als CEO en als marketeer naar 
de trendsstudie van UBA en TNS.

TESTIMONIAL / MARC FREDERIX TESTIMONIAL / PHILIPPE WALLEZ

MARC FREDERIX: “Ik denk dat het marketingvak de 
afgelopen twintig jaar verworden is tot het maken van 
analyses. Er is een fetisjisme van return on investment. Als je 
de marketingtoekomst te veel afstemt op de analyse van het 
verleden, dan loop je het risico het verleden niet los te kunnen 
laten. Je zit dan vast in een keurslijf. Je moet ruimte laten voor 
innovatie, zeker als je ziet dat de wereld zo snel verandert. We 
leven nu in een destabiliserende periode waarin je de toekomst 
niet kunt verklaren aan de hand van het verleden. Dan is het 
een opportuniteit om vanuit inspiratie en innovatie te kunnen 
connecteren met de consument van morgen.”

“Analyse, synthese, ROI zijn allemaal wel heel belangrijk, 
maar dat zijn de basics. Het zijn de fundamenten voor 
innovatie en inspiratie. De goede marketeer is iemand die het 
abc van het vak meester is. Iemand die de behoeften van de 
consumenten voldoende kan inschatten en nieuwe markten 
creëert. Iemand die een product positioneert en creatief 
aan de man brengt. Als de marketeer kan bewijzen wat zijn 
meerwaarde is, dan wordt marketing niet meer gezien als een 
kostenfactor maar als een investeringsfactor, een asset. Als 
er een juist evenwicht is tussen marketing en sales, tussen 
marketing en finance, tussen marketing en human resources 
en tussen marketing en productvernieuwing, dan geeft dat 
voldoende kansen aan de marketing binnen een bedrijf.”

“Het feit dat we in zo’n onstabiele wereld zitten, is een 
keerpunt, is het moment om het verleden los te laten en op 
zoek te gaan naar nieuwe horizonten. Dat is de kracht van 
marketing. Marketing moet nieuwe trends onderkennen en 
begrijpen, moet een pool van innovatie zijn. Als je in een crisis 
zit, een economische crisis, een systeemcrisis, dan heb je twee 
mogelijkheden: ofwel blijf je vasthouden aan het verleden en 
stel je je positie veilig (behoud van marktaandeel), ofwel zoek 
je nieuwe horizonten die aspirationeel werken en die dankzij 
marketing het economisch systeem op een ander niveau 
brengen.”

“Als je te veel met regelgeving en kostenfactoren werkt, als 
dat een obsessie wordt, dan verdwijnt de passie uit het vak. Dat 
wil niet zeggen dat regels en kosten onbelangrijk zijn, maar ze 
mogen geen fetisjisme worden. Het zijn de krijtlijnen.”

TE VEEL NAVELSTAREN
Marketeers zijn niet altijd goed voorbereid. Ze hebben
bijvoorbeeld moeite met de sociale media, met de groeiende
macht van de consument. 
MF: “Omdat ze in hun bedrijf waarschijnlijk de ruimte niet 

krijgen. Twee jaar geleden heb ik het initiatief genomen om bij 
de Nationale Loterij een socialemediapolitiek te ontwikkelen 

PHILIPPE WALLEZ: “De studie is een bevestiging van wat ik 
ook zie binnen ING: de komst van nieuwe kanalen, de toename 
van de digitalisering, de noodzaak om de digitale kanalen te 
beheren. Het is ook een bevestiging dat alles wat met ‘metrix’ 
en ROI te maken heeft, heel belangrijk is en nog belangrijker 
zal worden. Een derde element dat bij ons past – sinds vijf, zes 
jaar – is ‘customer-centric’. De cliënten zijn minder loyaal, 
ze shoppen. Als bank moeten we een toegevoegde waarde 
bieden die als positief beschouwd wordt. We moeten zorgen 
dat alles wat we doen cliëntgericht is. In die zin is het back 
to basics. Vroeger spraken we veel over productinnovatie, 
productconcepten, de packaging van onze producten. Dat was 
eenvoudig. Nu moeten we blijven meten, integreren met alle 
kanalen, goede producten hebben. In die zin is de studie geen 
verrassing, wel een bevestiging.”

“Een senior marketeer is een manager die moet kunnen 
integreren. Het gaat om de brand, het merk-DNA: de 
positionering, de data, de consumenten. De senior marketeer 
moet die verschillende dimensies combineren samen met 
experts in datamining, media, digitaal, brandpositionering. 
Ik ben in marketing begonnen bij Unilever. Marketing stond 
daar centraal, al in 1987, met daarbij verschillende experts. 
Vandaag is dat nog zo, maar het is moeilijker geworden. Er 
zijn meer data, meer kanalen, er is meer druk op de marges. 
De klant heeft meer informatie. Het is allemaal complexer 
geworden.”

“Senior marketeer blijft een functie met al die facetten. 
Dat is heel moeilijk. Uit de studie blijkt ook de behoefte aan 
challengers. Mensen die de juiste vragen stellen over de 
customer experience, de productevolutie, de innovatie. Er is 

ALS REGELGEVING EN

KOSTENFACTOREN
EEN OBSESSIE WORDEN, DAN VERDWIJNT
DE PASSIE UIT HET VAK

WE MOETEN ZORGEN DAT ALLES WAT WE DOEN

CLIËNTGERICHT IS.
IN DIE ZIN IS HET 

BACK TO BASICS

voor Facebook, Twitter, YouTube,... Ik wist niet waar we heen 
moesten, ik wist wél dat we het moesten doen. Dat was 
investeren in het nieuwe. Ik wist ook niet wat de ROI ervan 
zou zijn. Op zo’n moment kun je twee dingen doen: blijven 
wachten (tot het geld opbrengt) of ‘let’s go for it’. Het is voor 
grote bedrijven belangrijk sociale media te gebruiken, te 
connecteren met de consument. Specialisten een strategisch 
plan te laten schrijven en dan eraan te beginnen. Dat is de 
houding. We proberen er wél voldoende op voorbereid te 
zijn. Dat kan omdat ik in het directiecomité als marketeer 
de stem van de consument ben en kan meebeslissen hoe er 
georganiseerd wordt. Ondernemingen hebben te veel aan 
navelstaren gedaan. Ze hebben getracht met producten te 
komen die aan de behoeften van de consument beantwoorden, 
maar ze hebben onvoldoende geluisterd. 
De macht van de consument neemt toe. De 
uitdaging is te komen met een verhaal waardoor 
de consument zich niet gemanipuleerd voelt en 
dat deel uitmaakt van zijn leefwereld.” ¶

maar één seniormarketingjob en die moet alles combineren. 
Er is nu meer dan in het verleden expertise nodig om samen 
te werken met de marketeers. Het succes op de markt is een 
goede samenwerking tussen de verschillende ploegen en dat 
gaat ook breder in het bedrijf.”

CONSTANTE TRAININGEN
PW: “Een challenge is ook de competentie, het kiezen van 

de mensen. Er is een ongoing training nodig. Je kunt niet meer 
zeggen: ‘Ik heb die ervaring opgedaan, nu weet ik het wel.’ Het 
is een constante evolutie. Je moet de medewerkers de kans 
geven om training te volgen, om te werken aan hun expertises. 
Een senior marketeer moet ook een goed begrip hebben 
van sales en bottomlinegericht zijn. Én ervaring hebben, je 
kunt geen marketeer worden recht van de universiteit. Het is 
belangrijk dat er verschillende profielen zijn, er moeten niet 
alleen economisten in marketing zitten.”

In welk van de vier profielen past u?
PW: “Mijn sterke punten zijn challenger en team player. 

In mijn functie moet je kunnen implementeren, kunnen 
analyseren en meten. Alle vier profielen zijn in een bedrijf 
belangrijk. Je kunt niet overleven zonder een van de andere 
dimensies, anders wordt het een ramp.”

Moet de CEO een marketeer zijn?
PW: “Absoluut. Dat is heel belangrijk in omstandigheden van 

een moeilijke markt met nieuwe kanalen, met digitalisering 
en met ontrouwe klanten. Het is heel belangrijk dat de 
CEO interesse heeft in marketing en marketing ziet als de 
‘guardian’. De CEO moet bij het beleid betrokken zijn. Ik ben 
nu als CEO Private Banking nog bezig met marketing voor 
mijn client segment en heb contacten met marketing over het 
positioneren van de bank in de markt, over de sterke waarden 
van de bank. Mijn verantwoordelijkheid is nu breder. Ik heb nu 
ook een bottomline- en verkoopverantwoordelijkheid.”¶

LOS VAN HET VERLEDENEEN BUNDELING VAN EXPERTISE
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Inge Smidts is bij Telenet verantwoordelijk voor marketing gericht naar de 
residentiële klanten. Zij omarmt de nieuwe – digitale – mogelijkheden, maakt ruimte 

voor cocreatie én voor het maken van fouten.

Saskia Schatteman, CMO Lead Central Marketing Organisation Microsoft, is enthousiast 
over de nieuwe mediaontwikkelingen. ‘Digital’ zorgt voor een grote omwenteling, 
maar brengt ook meer kennis over de consument.

TESTIMONIAL / INGE SMIDTSTESTIMONIAL / SASKIA SCHATTEMAN 

De eerste reactie van Inge Smidts op de UBA/TNS-studie 
is dat de marketingjob niet is verdwenen en ook niet zal 
verdwijnen.

INGE SMIDTS: “Dat marketing nieuwe manieren moet 
zoeken om klanten te bereiken, dat is niet echt nieuw. Tien jaar 
geleden waren er ook nieuwe communicatiemiddelen, zoals de 
gsm, die markten veranderden.”

“Ik vergelijk wat er nu in de telecom- en de televisiewereld 
gebeurt met de evolutie van jaren geleden in de retail. Vroeger 
waren er allemaal kleine kruideniers. Dan is er de switch 
geweest naar de grote winkels met weinig echt klantencontact. 
Vandaag is de switch weer naar kleine winkels. Je vindt nu 
overal kleine Carrefours in de stad... Die evolutie zie je nu ook 
in de digitale wereld. Van ‘niet-social’, anoniem contact ga 
je nu naar echt ‘social contact’. Als je in de markt maar iets 
verkeerd doet, dan zal ‘social’ er wel een mening over hebben.”

“In plaats van die nieuwe wereld weg te duwen moet je die 
omarmen. Twitter en Facebook zijn nog altijd te onbekend. 
Maar met de echte sociale contacten kun je je vandaag niet 
meer veroorloven een halfbakken product in de markt te 
zetten. De digitale wereld verplicht je tot eerlijke communicatie 
en tot het in de markt zetten van een goed product. Dat is 
een zegen! We hebben bij Telenet bijvoorbeeld aangekondigd 
om voor alle producten de opzegtermijn af te schaffen. Dat 
is fantastisch. Waarom? We zijn transparant. We zeggen: ‘Je 
bent van harte welkom maar je beslist als consument zelf. 
We zijn zo overtuigd van de kwaliteit en de noodzaak van onze 
producten dat je niet wegloopt.’ De kruidenier durfde vroeger 
ook nooit een slecht product te verkopen want dat werd door 
de community afgestraft.”

FOUTEN MOGEN EN MOETEN KUNNEN
IS: “We verplichten onze teams om een deel van de 

beschikbare budgetten in innovatie te steken. Innovatie is 
een proces van zoeken en proberen, van zien en verder zien 
in de toekomst, met mogelijk een hogere foutenmarge. We 
verplichten onze teams dus eigenlijk om grenzen af te tasten, 
waarbij ze fouten mogen en moeten kunnen maken. Van die 
fouten kunnen ze namelijk leren.”

“Bij het ontwikkelen van onze producten doen we ook aan 
cocreatie. Dat hebben we bijvoorbeeld met Yelo gedaan. Dat 
product was nog niet af. We hebben het toch op de markt 
gebracht. Het bètaproduct was goed genoeg, maar ‘willen 
jullie – klanten – ons vertellen wat we beter moeten doen?’ 
Dat is interactie met de klant. De persconferentie van Yelo 
streamden we live voor al onze klanten. We durfden dat aan 
omdat we overtuigd waren van het feit dat een dienst als Yelo 

Saskia Schatteman zit bij technologiebedrijf Microsoft als 
CMO bij wijze van spreken aan de digitale bron. Ze heeft de 
indruk dat technologiebedrijven beter aangepast zijn aan de 
veranderingen.

SASKIA SCHATTEMAN: “Hier is het: ‘Veranderen? Let’s go!’ 
We evolueren met de tijd mee. Er is continu verandering, in de 
media, in technologie. Er is sprake van een stroomversnelling 
en we omarmen de nieuwe mogelijkheden en de nieuwe 
technologieën. Heel opvallend is dat de marketingwereld 
beseft dat digitaal cruciaal is. Ik zit al twintig jaar in dit vak  
en de laatste jaren bevindt het zich in een omwenteling. Je 
moet mee zijn. Digitaal is cruciaal. Wat verandert, is het script 
om in touch te zijn met de consument. Dat kan via digitale 
communicatie. De consument is ook beter mee dan vroeger. 
De communicatie met hem is veranderd, ik zou zeggen 
verbeterd. Er is een beter begrip over de consument. We 

DE DIGITALE WERELD VERPLICHT JE TOT
EERLIJKE COMMUNICATIE EN HET
IN DE MARKT ZETTEN VAN EEN

GOED PRODUCT

HET IS FANTASTISCH HOEVEEL DATA
ER OVER HET CONSUMENTENGEDRAG ZIJN. 

ZOVEEL DAT JE EEN
GOEDE DATA-ANALYSE
NODIG HEBT

echt beantwoordde aan de vragen van onze klanten. Natuurlijk 
kun je kritiek krijgen als je een productvoorstelling doet voor 
zowat heel Vlaanderen. Maar daar leren we dan ook weer van. 
Kritiek krijgen hoort vanzelfsprekend bij transparantie.”

“Iedereen leert en iedereen kijkt naar iedereen. Als mensen 
nu zeggen ‘ik weet alles van digitaal’ of ‘ik weet alles van 
social’, dan is dat onmogelijk. Ik bekijk voor mijn bedrijf, voor 
mijn merkobjectieven, welke elementen van de sociale media 
belangrijk zijn. Dan moeten we binnen die domeinen leren, 
concrete objectieven vastleggen en aan de slag gaan om 
producten en diensten te vermarkten.” 

”Innovatie is de drive van ons bedrijf. De consument verwacht 
innovatie van ons. We hebben de early adopters, de geeks 
in technologie, we moeten hen ook bedienen, meegaan met 
hen en van hen leren. Dat is mijn eerste prioriteit. We moeten 

‘leading edge’ zijn. Consumenten brengen ook innovatie naar 
ons. Voor mij is productinnovatie de motor voor alles wat we 
doen. En in alle eerlijkheid, marketing, mijn team... we are the 
engine of the business.” ¶

hebben nu andere bronnen dan alleen marktonderzoek. Onze 
customerservice is gedreven door Twitter en Facebook. Als 
er iets over je bedrijf gezegd wordt, zorg je ervoor dat het 
probleem snel verholpen wordt. De technologie laat dat toe.” 

“De communicatie met de klant was vroeger ‘one-to-many’. Een 
grote luidspreker naar alle klanten. Dat blijft belangrijk, maar 
er is met Twitter en Facebook ook tweerichtingsverkeer bij 
gekomen. Er is een two-way-conversatie. En daartussen zitten 
de customer understanding en je product. Dat middenstuk is 
beïnvloed. Toen ik nog bij P&G werkte op new business, voerde 
je panelgesprekken en je vroeg: ‘Wat wil je?’ Nu krijg je gratis 
commentaar van de mensen via het internet. We kunnen zo 
leren wat ze willen. In ons beroep heeft digitaal een enorme 
impact: de mogelijkheden van ‘big data’, tracking online. Op 
basis daarvan kunnen we onze dienstverlening verbeteren. 
Vroeger moest je interviews doen om te weten of een folder 
gelezen was. Nu kan ik zien of een mail geopend is, of iets 
gelezen is, hoe het gelezen is...”

REGELS IN COWBOYLAND
Dat stelt voor sommige marketeers wel problemen, zeker als
het gaat om de hoeveelheid data die nu beschikbaar is en om
de privacy.
SS: “Sociale media zijn cowboyland. Het is allemaal zo nieuw. 

Iedereen kan alles traceren. Google analyseert e-mails. Er zijn 
heel veel mogelijkheden, maar dat zal niet zo blijven. Privacy 
is belangrijk en zal alweer het vak veranderen. Ik hou in de 
gaten wat mag op het vlak van privacy. Er zullen privacyregels 
komen en de cowboywereld wordt meer matuur. The 
increasing amount of customer data: het is fantastisch hoeveel 
data er over het consumentengedrag zijn. Zoveel zelfs dat je 
superior data-analyse nodig hebt. Wat ga je met al die data 
doen? Dat is niet simpel. Daar hebben we weinig skills voor. 
Weinig opleiding. Je leert on the job. Ik vind het een enorm 
boeiende tijd en omarm die volledig. In ons vak is het absoluut 
niet ‘business as usual’. Is het moeilijker geworden? Misschien 
wel, ja. Maar de essentie is een goede boodschap hebben, 
een duidelijke propositie. De vele mediakanalen maken het 
gecompliceerder. Vroeger had je een ‘sharp message’ en 
ging 80% van je budget naar tv en 20% deed je in ‘below the 
line’. Die sharp message is nu even makkelijk of moeilijk als 
toen, maar de kanalen zijn veel complexer. Je moet weten 
welk kanaal gebruikt wordt. Plus de klant, de 
consument is veel mondiger en geeft content. We 
deden vroeger storechecks, nu komt de feedback 
gewoon binnen. En je moet daaruit nemen wat 
nuttig is.” ¶

MARKETING IS DE MOTORWE LEREN ALLEMAAL
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DE MEDIA BESTEDEN VEEL AANDACHT
AAN HET ZAPGEDRAG VAN DE 

CONSUMENT,
MAAR ZIJN

PRIVACY IS 
EVEN BELANGRIJK

“We willen de trends in de ontwikkeling van ons vak kennen 
om in te spelen op de veranderende noden van onze leden. Dat 
is de aanleiding geweest om samen met TNS deze studie te 
doen”, zegt CHRIS VAN ROEY. “De werking van UBA is sinds 
een aantal jaar geconcentreerd rond vier thema’s: 

vertegenwoordigen, op alle mogelijke niveaus de 
adverteerder één stem geven. De adverteerder laten horen 
in de Wetstraat, in de regionale, nationale en Europese 
politiek en bij alle andere associaties als ACC, CIM, JEP, 
Raad van de Reclame.
informeren, er is een juridische dienst, een jobline, de 
vernieuwde website en de e-news. En vooral door de 
UBA Academy die de laatste jaren sterk is gegroeid met 
gemiddeld één cursus per businessweek. 
uitwisselen van informatie tussen de leden via verschillende 
platformen.
ontmoeten.

ZOWEL AANGENAAM ALS ONAANGENAAM 
VERRAST 

De TNS-studie ressorteert onder de thema’s ‘uitwisselen’ 
en ‘informeren’. Chris Van Roey : “Wat de leden bindt, 
is het creëren van sterke merken via marketing- en 
communicatieacties. Afhankelijk van de onderneming is er een 
andere benaming van het beroep. De A van UBA is misschien 
wat verouderd. Die staat niet meer alleen voor adverteren, 
maar voor alle vormen van communicatie.”

“Ik ben aangenaam verrast door de studie. Verrast door de 
kwaliteit. 274 deelnemers van wie 45% op directie- of N-1-
niveau zit. Dat is fantastisch. Dat geeft een grote relevantie. 
En de respondenten hebben een grote spreiding. Ik was ook 
aangenaam verrast door de resultaten. Die gingen verder dan 
gelijkaardige studies in andere landen. Dat was voor ons ook 
de uitdaging.”

Wat sprong eruit in de resultaten?
CVR: “Twee zaken eigenlijk. Ten eerste: het grote percentage 

aan marketeers – 73% – dat ervan overtuigd is dat er na 
alle veranderingen in de laatste decennia nóg veel meer 
veranderingen komen. Ten tweede: het struikelpunt blijft de 
communicatie met de klanten en prospects. We konden dit  
wel al vermoeden door de evoluties in het digitale en in de 
sociale media. Verrassend was ook wat er niét uitkwam. Onder 
andere de onderschatting van het privacyprobleem.”

PRIVACY: EEN ONDERSCHAT PROBLEEM
Is dat privacyprobleem nog ‘ver van mijn bed’ voor 
de marketeers?
CVR: “Er is daar een contrast. Als consument ben je al dan 

niet bereid om je privacy op te geven en naar Facebook en 
Foursquare te gaan. Maar de wetgever is door de Europese 
regulering streng in het bewaken van de privacy, meer bepaald 
op het digitale vlak in het kader van OBA – online behavioural 
advertising. Het wordt moeilijker om boodschappen beter te 
richten naar doelgroepen als men het gebruik van bepaalde 
cookies verbiedt.”

“Onze adverteerders zien die dreiging niet altijd, maar die is 
wel heel belangrijk. Je kunt anders niet aan OBA doen, tenzij 
je er steeds opnieuw toestemming voor gevraagd hebt aan de 
consument. De media besteden meer aandacht aan het zip- en 
zapgedrag. Dat is wat populairder. Maar de bescherming van 
de privacy – zeker vanuit Europa – is even belangrijk.”

Zou je die studie vaker moeten doen, bijvoorbeeld om de 
drie jaar?
CVR: “We hebben nu de temperatuur gemeten. De vraag is 

nu: wat zijn de schommelingen? De suggestie om dit opnieuw 
te doen is goed, maar niet elk jaar. Wat UBA betreft, zijn we van 
plan deze studie te herhalen.”¶

WE ZIJN 
SLECHT VOORBEREID 
OP VEEL VERANDERINGEN

Chris Van Roey is CEO van de Unie van Belgische 
Adverteerders, de vereniging die de belangen van de 

adverteerders behartigt. Hoe past de studie naar trends in 
marcom in de opdracht van UBA? En wat ziet Van Roey als 

belangrijke resultaten ervan?

UBA / CHRIS VAN ROEY
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Benoît Crochelet is als Head of Brand & Marketing Communications bij Electrabel 
eerder pessimistisch gestemd over de rol van marketing-communicatie. Er wordt bij 

de bedrijven te veel gekeken naar de korte termijn.

Jan Vandenwyngaerden is CEO van Palm Breweries én voorzitter van de Unie van  
Belgische Adverteerders. Hij is verrast door de grote deelname van marketeers aan de 
UBA/TNS-studie. De topics spreken hen aan, is zijn verklaring.

TESTIMONIAL / BENOÎT CROCHELETTESTIMONIAL / JAN VANDENWYNGAERDEN

Benoît Crochelet zegt zich veeleer als ‘pessimist’ te willen 
catalogiseren op basis van de vier profielen van marcom-
specialisten die uit de UBA/TNS-studie naar voren komen: 
marcom levert een hoge bijdrage aan het bedrijfsresultaat 
maar het belang ervan in de bedrijven stagneert of neemt af.

BENOÎT CROCHELET: “Dat is gelinkt aan de globale 
economische situatie. Ik ben ervan overtuigd dat marketing 
een belangrijke rol te spelen heeft, maar er is druk op de 
rentabiliteit, op de kosten van de bedrijven.”

“Hebben we nog de middelen om te innoveren, om risico 
te nemen? Vandaag moet alles heel korte termijn zijn. Ik zie 
een contradictie tussen de resultaten van de enquête en de 
realiteit. We zijn er allemaal van overtuigd dat we een visie 
moeten hebben, maar hebben we de middelen om dat te doen? 
Met de nieuwe media wordt het allemaal ook ingewikkelder. 
Dat is lange termijn, maar we moeten op korte termijn 
rendabele acties ontwikkelen.”

“Het is moeilijk om te generaliseren, maar in het algemeen 
is de leider van het bedrijf de CFO. De financiële mensen zijn 
nu de key people, niet de marketeers. Ik denk dat een CEO met 
een sterke marketingachtergrond een voordeel heeft. Hij zou, 
denk ik, meer een visie kunnen ontwikkelen. Een visie op de 
markt en de consument, niet alleen op de rentabiliteit en de 
kostenstructuur.”

ADVOCAAT VAN HET CREATIEVE
Benoît Crochelet wijst naar de Belgische markt. Hij noemt 

merkbeleid zijn passie, maar zegt dat het niet evident is om op 
dat vlak uitdagingen te vinden in ons land. 

BC: “Je moet kijken naar de economische realiteit, naar de 
Belgische realiteit. Het is een kleine markt met weinig merken, 
maar er is wel een constante evolutie. Ik ben pessimistisch als 
ik naar het algemene kijk, maar ik ben heel enthousiast over 
hoe het vandaag hier bij Electrabel loopt. Het zou een utopie 
zijn om te zeggen dat ik alles kan controleren, maar ik vind dat 
ik een boeiende en uitdagende job heb.”

“Marcom is fundamenteel in de evolutie van onze business in 
het kader van de liberalisering van de energiemarkt. Het lijdt 
geen twijfel dat marcom belangrijk is, maar vandaag is het in 
marketing moeilijker om een strategische visie te ontwikkelen.”

Zou u de marketingjob aanbevelen?
BC: “Ik heb regelmatig contact met studenten. Ik ga spreken 

op hogescholen en universiteiten. Ik ben gepassioneerd en blijf 
gepassioneerd door marketing. Ik blijf een advocaat. Er is veel 
te doen voor mensen die creatief zijn. Aan de andere kant moet 

Wat is het belang van deze studie voor UBA?
JAN VANDENWYNGAERDEN: “Ze vormt een van onze 

sleutelprojecten van dit jaar. Ze past ook in datgene waar we 
sinds een paar jaar bij UBA mee bezig zijn: onze toegevoegde 
waarde voor de bijna tweehonderd leden verhogen. Ik ben 
verrast door de grote deelname aan en de representativiteit 
van de studie. De participatiegraad overtreft de verwachtingen. 
Ik ben daar blij mee. Ook met de conclusies die we kunnen 
terugkoppelen naar de leden, naar het vakgebied.”

Heeft u een verklaring voor die grote deelname?
JV: “Het onderwerp en de vragen, de topics spraken de 

marcom-mensen aan. Er is ook een hoog aantal algemeen 
directeuren, die vanuit marketingmanagement de overstap 
hebben gemaakt. Ze weten en begrijpen dat dit key-elementen 
zijn voor hun organisatie de komende jaren.”

VANDAAG IS HET
IN MARKETING
MOEILIJK OM EEN
STRATEGISCHE
VISIE TE
ONTWIKKELEN

DE DUURZAAMHEID VAN WAT JE LEERT, IS WEG.

DAAROM IS DE VRAAG
NAAR BIJSCHOLING
ENORM

ik toegeven dat twintig jaar geleden de mogelijkheden groter 
waren om breder te werken. Dat geldt ook voor veel andere 
jobs. Maar ik zou zo weer marketing-communicatie doen, daar 
teken ik voor. Ik zou wel veel dingen veranderen, maar ik zou 
het weer doen.”

“We zitten in een technologische en sociale revolutie. Als je 
nu in marcom werkt, zit je op een keymoment. Dat 
is boeiend. Mijn team vindt het fantastisch dat 
elke dag weer anders is. Er is geen routine binnen 
onze job. Dat is de basis van de tevredenheid bij 
de mensen.”¶

Hoe kijkt u als CEO en als zo’n doorgegroeide marketeer 
naar de resultaten?
JV: “De omgeving verandert en een aantal niet direct 

betrokken directieleden die verder van de markt staan, zal 
daar ook steeds meer van gaan merken. De marketeer kan de 
toegevoegde waarde vanuit de merken blijven bewijzen en ook 
de ROI.”

Is marketing doorgesijpeld in het hele bedrijf?
JV: “Absoluut. Marketing moet in wezen in alle afdelingen 

zitten. Uiteraard in sales, maar evenzeer in productie. Ook 
bij HR: employer branding. Hoe trek je de juiste mensen aan 
voor marketing en voor de andere afdelingen? Waarom zouden 
mensen moeten ingaan op een vacature van Palm? Dat is ook 
marketing.”

EEN ACHTERSTAND IN INTERACTIE
Wat zijn opvallende zaken in de studie?
JV: “Het percentage dat radicale veranderingen 

verwacht, verrast me niet. Wat er voor mij uit springt bij 
de veranderingen, is de communicatie met customers/
prospects. Dat is eigenlijk gerelateerd aan corporate 
reputation management. Vroeger had je als marketeer meer 
onder controle. Je had je merkpositionering, je doelgroep, je 
ijkpersoon... De communicatie voor de merken toen was heel 
sterk gekaderd. Dat wil niet zeggen dat er geen creatieve 
campagnes waren, maar het was vooral massacommunicatie. 
Nu zie je dat de 1-op-1-communicaties tussen merken en de 
consument exponentieel gegroeid zijn. De communicatie is 
minder beheersbaar.”

“Ik zie ook met plezier dat brandmanagement en brand 
development zich sterk positioneren. Waarde creëren gebeurt 
finaal toch door merken. Ik ben aangenaam verrast door die 
link tussen brandmanagement en value creation.”

“Maar je moet toch voldoende kennis en kunde binnen 
je bedrijf houden of aantrekken voor een up-to-date 
merkenbeleid en een interactie met de consument. Vroeger 
was dat eenrichtingsverkeer, nu tweerichtingsverkeer met 
soms meer verkeer vanuit de andere richting. Op het vlak 
van sociale media is er echter bij de bedrijven een grote 
achterstand. Het gaat heel snel en de duurzaamheid van wat 
je leert, is weg. Als je tien jaar geleden marcom 
ging studeren en vijf jaar later ging werken, kon 
je met die kennis nog iets doen. Nu niet meer, 
want alles verandert. We merken bij UBA ook 
een enorme vraag naar bijscholing.” ¶

TE VEEL KORTE TERMIJN
HET ZIJN MERKEN 
DIE WAARDE CREËREN
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ALS JE ÉCHT AAN
VERNIEUWING DOET,
DAN IS DAT MOEILIJK
HERKENBAAR VIA DE
SOCIALE MEDIA.
DAT WEKT DAN WEINIG ENTHOUSIASME

PHILIPPE NAERT: “Marketing zou zich moeten herbezinnen 
om zijn rol van 10-15 jaar geleden terug te krijgen. Hoe kun je 
ervoor zorgen dat bedrijven weer zien dat marketing belangrijk 
is? We hebben het als marketeers aan onszelf te danken, nee 
te wijten dat de rol van marketing wat weggedeemsterd is 
door de druk op korte termijn. Er is zo’n beschikbaarheid 
van data, zeker in fmcg, dat je automatisch heel operationeel 
gaat werken. Dat wordt versterkt door de sociale media. De 
vraag is: hoe kun je zorgen voor een beter evenwicht tussen 
operationeel en lange termijn? Als je niet naar de lange termijn 
kijkt, is het logisch dat innovatie en product development in de 
studie relatief laag in belang scoren.”

Waarom deed AMS mee met de studie?
PN: “Als businessschool willen we zo dicht mogelijk 

aansluiten bij wat er leeft in de maatschappij, vandaar dat we 
het belangrijk vinden hieraan mee te werken.”

Wat is uw indruk van de studie?
PN: “Er is eigenlijk weinig dat me verwondert. Het komt 

duidelijk tot uiting dat de nieuwe media, de sociale media een 
belangrijke rol spelen, maar dat is niet zo verbazingwekkend. 
Ik ben meer verbaasd over het feit dat men er nog niet goed op 
voorbereid is, want het is toch niet zo heel nieuw.”

De groeiende macht van de consument is ook niet nieuw.
PN: “Dat is gerelateerd aan de sociale media. Als ik 

naar het verleden kijk, dan ging marketing toch heel vaak 
om het aspirationele dat je geleidelijk opbouwt. Dat is 
het langetermijneffect, dat is de merkwaarde. Maar als 
je nu iets belooft en verwachtingen creëert, reageert de 

consument meteen. De macht van de klant is groter en minder 
beheersbaar. Het is minder makkelijk dan in het verleden toen 
je de tijd kon nemen om reputatiehefbomen in beweging te 
zetten. De klant doorkruist dat vandaag. In die zin denk ik dat 
de marketeers niet weten hoe ermee om te gaan. Ze kunnen 
het wel plaatsen, maar het is moeilijk om er adequaat op te 
reageren.”

MEER OPERATIONEEL, MINDER STRATEGISCH
PN: “Als je los van de studie de evolutie van marketing in de 

afgelopen twintig jaar ziet, dan is marketing nog meer dan in 
het verleden operationeel en minder strategisch geworden. 
Dat werken sociale netwerken in de hand. Het gaat daar om 
een onmiddellijke reactie, niet om de lange termijn. Je zoekt 
naar wat op korte termijn effect heeft.”

“Het ging in marketing in het verleden om het zoeken van een 
latente of expliciete behoefte om daar een product of dienst 
voor te ontwikkelen. Dan ben je bezig op de lange termijn.”

Via de sociale media kan de consument ook input leveren?
PN: “Ja, een onmiddellijke input. Het is echter veel moeilijker 

om te denken buiten de normale kaders. Als je écht aan 
vernieuwing doet, dan is dat moeilijk herkenbaar via de sociale 
media. Dat wekt weinig enthousiasme. De sociale media 
drijven de bedrijven dus in de richting van de korte termijn, niet 
naar ingrijpende en fundamentele veranderingen. Je moet die 
dingen uit elkaar halen. Sociale media vergen een operationele 
taak. Daarnaast moet je binnen het marketingdepartement de 
ruimte houden om vernieuwend bezig te zijn.” ¶

Prof. Philippe Naert is decaan van de Antwerp Management 
School. AMS stelde zich achter het UBA/TNS-onderzoek om zo ook 

aansluiting te houden met de praktijk. Marketing is tegenwoordig 
naar zijn mening te veel bezig met de korte termijn. Marketing moet 

geherwaardeerd worden.

AMS / PHILIPPE NAERT

MARKETING HEEFT ZICH IN DE 
ORIËNTATIE OP KORTE TERMIJN 
LATEN DUWEN
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Marketing-communication zal veranderen, maar voor Vincent de Clippele, 
topman van Nestlé in de Benelux, is er niets nieuws onder de zon. Het beroep 
is altijd al onderhevig geweest aan veranderingen. Het komt erop aan steeds 

de basics juist te hebben.

Dr. Peter Henrich leidt voor BMW-auto’s de marketingafdeling in België en Luxemburg. 
Hoe anders dan een fmcg-marketeer kijkt een automarketeer aan tegen de uitdagingen 
van deze tijd? En hoeveel vrijheid krijgt hij van de hoofdzetel?

TESTIMONIAL / VINCENT DE CLIPPELETESTIMONIAL / PETER HENRICH

VINCENT DE CLIPPELE: “Wat voor mij fundamenteel 
veranderd is, is dat de consument minder passief is. Vroeger 
stuurden we een boodschap uit en die werd passief ontvangen 
door de consument. Nu is er engagement van de consument. 
Dat is de grote verandering, maar dat is maar een klein 
onderdeel in een heel proces.”

“We kijken nu naar engaging communication met de 
consument op het moment dat de consument bereid is naar 
je te luisteren. Wat denk jij als je een pop-up krijgt voor een 
product waarvoor je geen interesse hebt? Hoe kun je daar 
als marketeer goed op inspelen? Dan moet je een goed CRM 
hebben, het juiste product op het juiste moment. Bovendien 
moet je een goede kennis van je consument hebben. Wie daar 
vandaag niet mee bezig is, zal de trein missen.”

“Marketeers spreken veel over sociale media maar besteden 
70 tot 90% van de budgetten in klassieke media. Maar hoe 
wordt er nu naar klassieke tv gekeken? Zappen heeft altijd al 
bestaan. En nu heb je ook digitaal kijken erbij gekregen. En 
hoe ga je met sociale media je merk bouwen? Dat is nieuw en 
verandert nog elke dag. Er gebeuren daar goede dingen, maar 
het is een verhaal van trial-and-error.”

“Ik ben niet iemand die zegt: ‘Tv is dood en je moet alleen met 
sociale media werken.’ Sociale media zijn belangrijk voor het 
engagement en genereren heel wat nieuwe opportuniteiten. 
We hebben bij Nestlé een wereldwijde tool: Brandbuilding 
the Nestlé way. We kijken naar wat essentieel is in de manier 
waarop we merken bouwen. Communicatie is een klein 
onderdeel daarin. Belangrijk is: ken uw consument. Daar 
beginnen we mee. Dat is niet specifiek veranderd. Het is zo oud 
als de wereld.”

ZIEN EN LUISTEREN
VDC: “Het gaat om de brand essence, de brand vision, om 

innovatie, om delight via product experience. Die basics 
zijn niet veranderd. Het is nog altijd creating a big idea en 
dan communiceren. In plaats van communiceren is het nu 
eerder dialogeren met de consument. De consument is meer 
toegankelijk als hij besluit te kijken of te luisteren. Voor mij is 
dat de essentie van het hele verhaal.”

Maar er is nu een one-to-one-contact waarbij ‘many’ kunnen
meekijken.
VDC: “Hoe ga je je hiervoor als merk organiseren? Als je gaat 

reizen, koop je een gids, maar je gaat ook naar TripAdvisor. En 
dan geloof je blindelings iemand die iets over een hotel schrijft. 
Dat is een nieuw fenomeen. Dus, meer dan ooit moeten 
je basics in orde zijn: een goed product, een sterk idee en 

De hoofdopdracht van dr. Peter Henrich als directeur 
marketing bij BMW Belux is samen met zijn team de 
internationale positionering van het merk over te brengen en 
in de hoofden en harten van de consumenten te verankeren. 
Daarnaast is marketing verkoopondersteunend op korte 
termijn.

Marketeers zeggen dat zij een hoge bijdrage leveren aan het
bedrijfsresultaat? Kunt u dat ook stellen?
PETER HENRICH: “In het algemeen heeft marketing 

een grote impact op het internationale succes van het 
merk BMW. In de productontwikkeling speelt marketing 
een rol en definieert die wat de klant in de toekomst wil. 
Productuitvoering en engineering hebben een heel belangrijke 
marketingopdracht. We hebben – je moet realistisch zijn – 
vanuit België een beperkte invloed op de productontwikkeling 
in München. We hebben wel een specifieke softwareapplicatie 
voor de motor die enkel voor België ontwikkeld werd. Deze 

WIE GEEN GOEDE
KENNIS VAN ZIJN
CONSUMENT HEEFT,
ZAL DE TREIN MISSEN

IK GELOOF DAT DE

TRADITIONELE MEDIA
NOG EEN HELE TIJD EEN BELANGRIJKE ROL
ZULLEN SPELEN

innovatie en dan kun je alleen maar hopen dat enkele mensen 
positief over je merk spreken. Je kunt het niet rechtstreeks 
sturen. Wat me opvalt, is dat er in de studie weinig over 
reputation management is gesproken. Morgen kun je door 
iemand aangevallen worden, of er kan verkeerde info over je 
verspreid worden. Daar moet je op voorbereid zijn.”

Als je kijkt naar de profielen van morgen, dan wordt vooral 
de challenger genoemd.
VDC: “Ik ben verwonderd dat die challenger-rol zo sterk  

naar boven komt. Als ik een goede marketeer aantrek, dan is 
dat iemand die sterk is in alle aspecten maar ook vooral in 
analytics, capting the messages. Iemand die alleen challenger 
is, interesseert me niet. Ik wil iemand hebben die luistert 
en ziet. Een team player is essentieel en een executor is 
belangrijk. Het gaat erom een duidelijke visie te hebben en  
die te vertalen naar engaging communication met de 
consument.” ¶

stond in verband met het belastingsysteem. Als we als 
marketing goede argumenten geven, krijgen we er een 
aanpassing door. Doen we die aanpassing niet, dan verkopen 
we minder auto’s.”

“Belangrijk is het samenspel tussen marketing en sales. Het 
is een evenwichtsoefening tussen hoeveel we ons kunnen 
veroorloven om op lange termijn een imago te creëren en 
hoeveel we moeten doen om op korte termijn te verkopen: 
mensen naar de showroom brengen, activeren.”

NIET TE HECTISCH WORDEN
Marketeers zeggen dat er veel gaat veranderen (sociale media,
de macht van de consument, afnemende trouw), maar dat ze er 
niet goed op voorbereid zijn.
PH: “De enorm snelle ontwikkeling van de sociale media 

is een uitdaging, maar we mogen ook niet te ‘hectisch’ 
worden. De autosector kent relatief lange cycli. De normale 
levenscyclus van een auto is zeven jaar – met tussendoor een 
facelift. En daarvoor is er nog eens vijf jaar ontwikkelingstijd 
geweest. Van de productkant gezien, kunnen we niet met elke 
trend mee. Het is een continue ontwikkeling. Wat marcom 
betreft, gaat zeker alles sneller, maar we hebben een breed 
cliënteel. En velen daarvan hollen ook niet de ene na de andere 
trend achterna – zeker niet de wat ouderen.”

“Qua communicatie is het de uitdaging om in de almaar 
groeiende vloed van informatie, bovendien via almaar meer 
kanalen, nog een impact te hebben zonder altijd maar harder 
te roepen. We zullen zeker de nieuwe media gebruiken – we 
zijn ook actief op Facebook – maar ik geloof dat de traditionele 
media nog een hele tijd een belangrijke rol zullen spelen.”

“De consument heeft wat meer macht nu door de grotere 
transparantie. Het grote verschil met tien jaar geleden is dat 
klanten en potentiële klanten zeer goed geïnformeerd in de 
showroom arriveren. Ze hebben van tevoren op internet naar 
tests gekeken, ze hebben via blogs commentaren verzameld 
en komen met heel specifieke vragen waarop de verkoper 
soms zelfs het antwoord niet heeft. De klant heeft door 
transparantie aan negotiation power gewonnen.”

Wat maakt marketing voor u leuk?
PH: “Veel. Het is heel afwisselend. Ik heb in München ook 

interessante marcom-jobs gehad, maar hier ben je heel breed 
bezig in marketing. En je kunt op korte termijn 
iets opzetten en zien of het werkt. Je kunt zelf 
beslissen of je een campagne in de pers zet. Ik 
geloof dat de marketingjob hier inderdaad een 
van de beste binnen BMW is.” ¶

DE BASICS BLIJVEN DE BASISZONDER TE ROEPEN
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Roularta Media Group staat als 
mediabedrijf midden in de ‘storm’ van de 

mediaontwikkelingen van de laatste tien jaar. 
Rik De Nolf (CEO Roularta Media Group) en 

Philippe Belpaire (Directeur Roularta Media) 
laten hun licht schijnen op die evoluties aan de 

hand van de UBA/TNS-trendsstudie.

ROULARTA MEDIA GROUP / PHILIPPE BELPAIRE & RIK DE NOLF

WE ZIJN TE VEEL
GEOBSEDEERD DOOR 
DE NIEUWE FENOMENEN

Voor Roularta Media Group is de UBA/TNS-studie 
interessant omdat het thema nauw aansluit bij de 
kernactiviteiten van het bedrijf. PHILIPPE BELPAIRE: “We 
vonden het thema van de toekomst van het marketing- en 
communicatievak interessant, want de mensen in marketing 
en communicatie, de adverteerders, zijn ook onze klanten. 
Het thema past bij de huidige tijd. We worden geconfronteerd 
met een snelle evolutie in het reclamelandschap. Dan is het 
interessant om te weten hoe marketeers denken over hun vak 
en de toekomst ervan.”

Wat kunt u met deze studie doen?
PB: “We kijken naar de grote lijnen en dan blijkt heel 

duidelijk dat het marketing- en communicatievak bij het 
overgrote deel van de respondenten ook in de toekomst 
een belangrijke rol speelt. Het digitale komt daarbij naar 
boven. De evolutie die je constateert in het marketing- en 
communicatievak ervaar je ook bij ons. Alle magazines worden 
ook digitale merken. We verkopen onze merken op een andere 
manier dan zes, zeven jaar geleden. De titels zijn nu veel meer 
community die je via diverse kanalen kunt bereiken.”

“De budgetten van de marketeers worden zeker niet groter 
en het medialandschap is complexer, gefragmenteerder 
geworden. Het budget, dat niet noodzakelijk stijgt, moet 
verdeeld worden over verschillende media en platformen. 
Monomedia-investeringen gebeuren minder. Ik denk dat door 
het feit dat de consument multiplatform gaat, het beter is hem 
via meerdere touchpoints te raken en het budget te verdelen.”

“De consument is mondiger geworden, kijkt naar 
vergelijkingssites en geeft zijn mening via sociale media. 
Adverteerders denken erover na hoe ze daarmee moeten 
omgaan. Ze zijn ermee bezig. Dat maakt het superboeiend. We 

merken ook dat we, als we naar klanten gaan, onze portfolio op 
een andere manier verkopen. Je leert ook bij door de nieuwe 
instroom van mensen hier. Dan zie je hoe alles geëvolueerd is 
in de voorbije jaren.”

DE KLASSIEKE MEDIA NIET VERGETEN
Roularta-CEO RIK DE NOLF heeft bij de ontwikkelingen 

wel een kritische bedenking. “In de vakbladen staat al jaren 
dat er veel verandert door internet. De adverteerder, de 
klant, de consument zijn multimediaal, het zijn multitaskers. 
Maar ‘multi’ wil niet zeggen dat alles alleen via het internet 
en mobiel gaat. Er is ook interesse in lectuur, radio en tv. 
Het is wel moeilijker geworden dan vroeger en je moet alert 
blijven voor de ontwikkelingen. Reclame- en mediabureaus 
zijn consultancy’s geworden. Ze zijn bezig met strategie. Maar 
ze zijn te veel geobsedeerd door de nieuwe fenomenen. Men 
dreigt de vaste waarden, de klassieke media, te vergeten. Die 
hebben een garantie dat ze consumenten bereiken.”

“Wij werken met een multimediale aanpak. We doen mee 
met de nieuwe ontwikkelingen en maken van onze titels ook 
digitale versies. De abonnees kunnen hun bladen ook lezen op 
pc en op tablet. We doen inspanningen om ze te laten weten dat 
dat kan, maar dat is niet gemakkelijk.”

“Ik ben het ermee eens dat het beroep van 
communicatiespecialist moeilijker en ingewikkelder is 
geworden. Maar het zou een slechte ontwikkeling zijn als alles 
eenzijdig bekeken wordt. Adverteerders hebben specialisten 
nodig die oog hebben voor de realiteit.”

“Internet is een nieuwe tool om abonnees te werven. Het is 
een nieuwe visvijver. Breed uitwerpen en dan krijg je nieuwe, 
potentiële abonnees. Maar we blijven ook direct marketing, 
direct mail doen, we blijven telefonisch werven.” ¶

ONZE MERKEN 
ZIJN NU VEEL MEER

COMMUNITY
DIE JE VIA DIVERSE KANALEN

KUNT BEREIKEN

ADVERTEERDERS HEBBEN
SPECIALISTEN NODIG DIE

OOG HEBBEN VOOR
DE REALITEIT
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Luc Suykens is in ons land marketingdirecteur bij Procter & Gamble. P&G wordt 
beschouwd als een van de praktijkscholen op het vlak van marketing. In het licht 

van de UBA/TNS-studie zegt Suykens dat merken in onzekere tijden nog altijd een 
houvast bieden. En ook dat er (meer) in training moet worden geïnvesteerd.

Joachim Rubin is Vice President Marketing van supermarktketen Delhaize België. In 
een wereld die snel verandert, moeten marketeers zich voortdurend aanpassen aan 
de consument. En die consument is een actieve consument geworden.

TESTIMONIAL / LUC SUYKENSTESTIMONIAL / JOACHIM RUBIN

In een wereld die voortdurend lijkt te veranderen, staan 
voor Luc Suykens van Procter & Gamble de basisvragen nog 
altijd centraal: waarvoor sta je als merk en welke ideeën en 
verhalen zijn relevant voor de consument?

LUC SUYKENS: “Dat wordt door de huidige fragmentatie veel 
vergeten. Maar hoe meer fragmentatie, hoe meer keuze, hoe 
belangrijker het verhaal – het verhaal dat in marcom naar het 
product teruggaat. De aanpak kan viraal, maar kan ook op tv. 
Het zijn ideeën en verhalen die een merk groot maken. Een like 
op Facebook is leuk, maar wat heb je eraan als je geen verhaal 
hebt? Om je te onderscheiden in de nieuwe media worden de 
fundamenten van je merk weer heel belangrijk.”

“We zitten in een wereld vol onzekerheden: de consumenten 
hebben veel vragen. In deze omgeving hebben merken 
een meerwaarde. Merken geven houvast in een tijd van 
onzekerheid. Die toegevoegde waarde speelt in de keuze van 
de consument voor een product. Merken zijn dus belangrijk en 
de waarde ervan moeten we herdefiniëren.”

“Leadership is nu belangrijk. De general manager ziet dat 
de omgeving verandert, dat er meer digitaal is en minder tv. 
Meer weet hij niet. De marketeer moet dan specifieke vragen 
stellen: welk medium en waarvoor? Daar kan veel digitaal 
uitkomen, maar dat hoeft niet. Hij moet het leiderschap tonen 
om het bedrijf bij te brengen hoe de omgeving van de merken 
verandert. Heel veel mensen denken dat digitaal wereldwijd is, 
maar je kunt ook zeggen dat het heel lokaal, heel regionaal is. 
Blogs die uit je directe omgeving komen, bijvoorbeeld.”

VERMINDERDE MEDIAKENNIS
LS: “Wat je merkt, is dat er tegenwoordig minder mensen 

actief zijn in marcom dan vroeger. De budgetten zijn kleiner. Er 
zijn minder pure marcom-specialisten. Hoeveel mediamensen 
werken er nog bij een adverteerder? Dat is een fractie, hoewel 
de media complexer zijn geworden. Advertising agencies 
leiden hierom weer mediamensen op. Er zijn ook weer meer 
advertising agencies die zich specialiseren in één medium. Vijf 
à tien jaar geleden was dat niet zo.”

“De mediakennis is erg verwaterd, ook in België. Het is 
nodig om die weer op te bouwen. Net zoals het nodig is om 
het gesprek over media weer boven te halen, niet alleen over 
nieuwe, maar ook over bestaande media. Er is veel kennis 
verloren gegaan. Het vak marcom moet opnieuw uitgevonden 
worden. We hebben nieuwe leiders nodig om de kennis 
opnieuw op te bouwen, want die wordt naar de toekomst toe 
belangrijk.”

Joachim Rubin vindt de studie naar trends in marcom een 
‘zeer interessant dossier’. Die peilt naar de vraag die veel 
marketeers zich stellen: hoe zal marketing evolueren nu de 
consument zo snel en zo fundamenteel verandert?

JOACHIM RUBIN: “De consument is door de jaren heen 
van een passieve consument eerst naar een geïnteresseerde 
en dan naar een participatieve consument geëvolueerd. Hij 
creëert merken en imago’s en deelt die met anderen (ook 
met de merken en de bedrijven). Consumenten zijn veel meer 
geïnformeerd en kunnen dankzij sociale media benchmarken, 
vergelijken. De consument is een ‘acteur’ geworden en is 
ook heel veeleisend. Hoe meer info de consument heeft, hoe 
moeilijker het wordt om hem te overtuigen.”

“Het is moeilijk om de klant in een veranderende markt trouw 
te houden. Hij is niet meer noodzakelijk heel zijn leven trouw 
aan één merk. Hij doet aan cherrypicking. Hij probeert ook 
andere merken.” 

“Op mediavlak gaan we naar multimedia en van push naar 
pull. De media brengen de mensen samen, ze hebben het over 
producten en merken en kunnen die maken of breken. De 
media zijn er niet meer alleen voor de bedrijven die betalen 
om hun merk te laten evolueren. Nu is er een heel netwerk bij 
gekomen, dat niet-betalend is, waar mensen elkaar raad en 
advies geven, waar de consumenten met elkaar praten. Er is 
een uitwisseling. Het is proberen, voorstellen. Een merk kan 
daar ook iets voorstellen. Internet en sociale media hebben 
mogelijk gemaakt dat er een echte uitwisseling is met de 
consument/acteur.”

HOE MEER FRAGMENTATIE,

HOE MEER KEUZE,
HOE BELANGRIJKER HET VERHAAL

IK ZIE EEN EVOLUTIE NAAR

CONTENT-
MANAGEMENT:
DE CONSUMENT VEEL
UITLEGGEN EN BEWIJZEN

Staat de positie van marketing binnen de bedrijven 
onder druk?
LS: “Ik denk dat het voor marketing in het algemeen anders 

is dan voor marcom. De kennis is daar veel te gefragmenteerd. 
Dan wordt het moeilijk om geïntegreerde communicatie te 
doen. Het is ook moeilijk om experts te vinden. Er worden 
minder marketeers opgeleid in de bedrijven. Ze worden wel 
opgeleid aan universiteiten en hogescholen, maar niet in de 
bedrijven. UBA is in dat gat gesprongen en geeft veel opleiding 
aan de leden.”

P&G wordt toch gezien als een marketingschool.
LS: “In het jaar 2008 zijn we in overdrive gegaan wat training 

betreft. Op momenten van verandering moet je méér training 
geven. Maar in de markt is dat niet altijd het geval, hoor ik.”

Dus wie investeert in opleiding kan nu 
een voorsprong nemen?
LS: “Voilà, maar dan is de vraag in welke 

markten er nog voldoende bedrijven zijn die 
daarvoor een kritische massa hebben.” ¶

HET GELOOF IN CONTENT
JR: “De marketeer moet zich daaraan aanpassen. Hoe 

moet je naar de consument gaan en dezelfde taal spreken? 
Dat legt een druk op marketing. Alles wat sociale media is, is 
een nieuwe taal voor de marketeer. Hij moet die leren, moet 
kijken hoe de consument die gebruikt. We gaan naar een meer 
specifieke marketing. De evolutie van de consument maakt dat 
hij de sleutelfiguur geworden is. Marketing moet bijbenen om 
daaraan te kunnen beantwoorden.”

“We moeten de consument nog altijd laten dromen, maar het 
moet wel kloppen met de realiteit. Alles wat je doet of zegt, 
moet het merk ondersteunen. Je kunt niet meer eender wat 
zeggen. Je moet zeggen waarom je wat doet. Er is een veel 
grotere transparantie van het merk.”

“Ik geloof in content. Ik zie een evolutie naar 
contentmanagement. De consument veel uitleggen en bewijzen 
(justificeren). En wat je biedt, moet de realiteit zijn, anders 
verdwijnt je merk. Je moet coherent zijn en luisteren naar de 
klant.”

Is dat niet de basis van marketing?
JR: “Ja, maar het is nog nooit zo snel gegaan. De grootste 

veranderingen zijn de snelheid waarmee alles gebeurt en 
de geografische proporties ervan. Eén fout kan nu een grote 
impact hebben voor een bedrijf, dus alle details zijn belangrijk.”

Bent u gelukkig in uw vak?
JR: “Ja, ik ben heel enthousiast en gedreven. Een wereld 

die zo snel verandert, dat is een uitdaging die een marketeer 
moét interesseren. Want verandering is een deel van ons werk. 
Het is aanpassen aan de consument. Een goede marketeer is 
iemand die het beste de consument volgt. Als de persoon voor 
je sneller loopt, dan doe je dat ook. Zo kom je aan records.” ¶

MERKEN ALS HOUVASTAANPASSEN IS DE BOODSCHAP
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Christophe Mottint is bij bpost verantwoordelijk voor marketing communication, 
research en strategic marketing & planning. De snelheid van de veranderingen 
maakt de marketingjob moeilijk, weet hij. En de consument zal zich laten horen.

TESTIMONIAL / CHRISTOPHE MOTTINT COLOFON / COLOFON

CHRISTOPHE MOTTINT: “Iedereen verwacht dat de 
wereld morgen en overmorgen anders zal zijn. Dat is ook de 
boodschap die in deze studie zit. We werken in een omgeving 
die sneller en sneller verandert. Maar morgen en overmorgen 
zijn moeilijk voorspelbaar. Dat maakt onze job moeilijker. We 
leven in een wereld waarin de relatie tussen consument en 
bedrijf geëvolueerd is. Vroeger waren wij de zender, we hadden 
de macht en leidden de communicatie. Met de sociale media 
moeten we nu conversaties voeren en daarin zijn de twee 
partijen even krachtig. Dat heeft invloed op de manier waarop 
we werken. Een consument die veel gevolgd wordt op Twitter, 
kan met evenveel kracht een boodschap naar de ‘zender’ 
brengen. De klant, de consumer is meer dan ooit king. Dat 
werd overigens al jaren gezegd.”

HET EFFECT VAN DE 
SOCIALE MEDIA
VALT MOEILIJK TE VOORSPELLEN. ER IS

GEEN BENCHMARK
VOOR SOCIALE MEDIA

Ja, maar de marketeer is er niet op voorbereid, blijkt uit 
de UBA/TNS-studie.
CM: “Om verschillende redenen. Als je over sociale media 

spreekt, dan zijn dat ’proximity media’. De mensen die 
reageren, praten in hun eigen taal en verwachten snel een 
antwoord. Die zijn ook als een olievlek in hun eigen omgeving. 
Bij bepaalde firma’s is de communicatie gecentraliseerd. Die 
centralisatie wordt door de sociale media in twijfel getrokken. 
Als je onderdeel van een internationaal bedrijf in België bent 
en er mag enkel een persoon van je bedrijf in Atlanta op een 
vraag antwoorden, dan kun je hier niets zeggen. De manier 
waarop de functie gestructureerd is, past niet voor sociale 
media.”

IEDEREEN AMBASSADEUR
CM: “Een tweede aspect is dat het senior management soms 

niet weet waarover het gaat. De senior marketeers zijn geen 
digital natives. Ze hebben een visionair naast zich nodig om het 
belang ervan te begrijpen. Sommigen hebben zich wel goed 
voorbereid. Anderen hebben de sociale media geoutsourced, 
omdat het nog te klein is om het zelf te doen.”

“Ze zijn ook minder goed voorbereid omdat het moeilijk is het 
effect van de sociale media te voorspellen. Iedereen wil graag 
‘viral’, maar op wat mensen op YouTube doen, is moeilijk te 
anticiperen. Het is als een black box, de ROI ervan kun je niet 
voorspellen. Er is ook geen benchmark voor sociale media.”

“Een bedrijf wordt een conversation company: het moet niet 
alleen praten maar ook luisteren. We gaan zo ook naar 
cocreatie. Als je begrijpt hoe dat werkt, geeft dat veel 
mogelijkheden. Ik ben heel optimistisch.”

“Belangrijk is de customerempathie, iemand begrijpen. Dat 
heeft veel te maken met marktonderzoek, maar ook met actief 
luisteren. Dat kan via sociale media en via marktonderzoek. Je 
leert altijd iets van kwaliteitsvolle gesprekken en dan moet je 
kwantitatief onderzoek doen bij een grotere steekproef.”

“Marketing is eerst en vooral luisteren naar de consumenten 
en een antwoord geven op hun behoeften. Dan is iedereen 
in het bedrijf een marketeer. Je moet het verschil maken 
tussen de communicatie – die zal veranderen – en het aantal 
touchpoints. Bij ons is de postbode ook een touchpoint. Er is 
niet meer één woordvoerder, iedereen is een ambassadeur.”

“Ik denk ook dat de klant meer en meer 
aanwezig is in de boardroom. De marketeer 
brengt hem daar. Is dat niet het geval, dan zal 
de klant zelf wel het woord nemen via de sociale 
media.” ¶
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