
PERSBERICHT 

The House of Marketing en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA) presenteren  

de resultaten van de Yearly Marketing Survey 2014 

 

43% van de marketeers geeft toe over onvoldoende mediakennis te bezitten  

om het meest efficiënte en effectieve mediaplan op te bouwen 

Mechelen 17/03/2013 – Aangezien The House of Marketing elk jaar de trends en uitdagingen van de 

marketeer onderzoekt en de Unie van Belgische Adverteerders de inzichten en trends in media en 

communicatie volgt, werden voor de elfde editie van de Yearly Marketing Survey 2014 de krachten 

gebundeld. Vorige week presenteerden The House of Marketing en UBA de resultaten van de Yearly 

Marketing Survey 2014. Uit het onderzoek blijkt dat marketeers opnieuw vertrouwen hebben in de 

toekomst van marketing. 

Herwonnen vertrouwen 

Reeds jaren werd er vastgesteld dat marketeers hun huidige situatie projecteren op het nieuwe jaar. 

Toch steeg de Marketing Confidence Index (MCI) ondanks een moeilijk 2013. De MCI reflecteert wat 

marketeers denken over hun budgetten en de samenstelling van hun teams. Maar liefst 81% van de 

respondenten kijkt optimistisch naar de toekomst van marketing.  

“Marketeers bevinden zich op een kantelmoment”, zegt Karolien Vanhelden, Marketing Consultant bij 

The House of Marketing. “Ze zijn zich nog steeds bewust van de moeilijkheden in de markt, maar zijn 

bereid deze om te vormen in innovatieve acties. Ze moeten hun afwachtende houding overboord 

gooien en vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Ze hebben intussen de nodige basiservaring 

opgebouwd om te kunnen omgaan met turbulentie. Op deze basis kunnen ze nu verder bouwen en 

meer FACTS
1
 worden: Focused, Agile, Creative, Tangible & Sustainable.” 

Big Data, enkel voor de happy few? 

Het merendeel van de marketeers (85%) is overtuigd dat Big Data vroeg of laat impact zal hebben op 

haar bedrijf. Toch is ongeveer één derde nog steeds niet proactief bezig met Big Data. Waarschijnlijk 

zijn veel aspecten nog onduidelijk voor marketeers, zoals tools en privacy issues (één van de 

buzzwoorden dit jaar). Aan de andere kant is het verwonderlijk dat 65% wel reeds Big Data op haar 

prioriteitenlijstje heeft staan. Marketeers moeten zich nog bewust worden van het verschil tussen 

business intelligence (interne bedrijfsdata) en Big Data (matchen van gegevens uit externe 

databanken met interne bedrijfsgegevens).  

“Big Data is heel complex en duur en de gegevens zijn ook niet altijd compatibel met de interne 

gegevens”, vertelt Karolien Vanhelden. “Om die reden is dit buzzwoord momenteel enkel weggelegd 

voor de happy few. Marketeers kunnen beter eerst investeren in de analyse van de eigen cijfers en in 

het integreren van online met offline data, alvorens zich te storten op Big Data.” 
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Het gebrek aan mediakennis 

 

Het grootste deel van het marketingbudget gaat naar media. Toch bekent 43% van de marketeers 

over onvoldoende mediakennis te beschikken om een efficiënt en effectief mediaplan te bouwen. Er 

dient een nieuwe meetmethode ontwikkeld te worden om de return on media investment te meten. 

Investeren in mediakennis is onontbeerlijk om tot een juiste balans tussen traditionele en digitale 

media te komen. 

“Eigenlijk kunnen we het verschil niet meer maken tussen traditionele en digitale media”, zegt Simone 

Ruseler, Knowledge Center Manager bij UBA. “De nieuwe generatie maakt dit verschil niet meer. We 

moeten spreken over geïntegreerde media, waarbij de traditionele media worden verrijkt met digitale 

applicaties en/of vice versa.” 

Marketeers blijven overtuigd dat de consumenten steeds meer tijd online spenderen. Ze verwachten 

een stijging van 69% voor de budgetten in online advertising (Search Engine Advertising inbegrepen) 

met een verdere stijging van radio en outdoor. Marketeers verwachten echter te zullen besparen op 

televisie, kranten en magazines. Dit zal ongetwijfeld een impact hebben op deze industrieën. Owned 

online media kennen enkel hogere budgetinvesteringen in 2014. Marketeers moeten opletten om hun 

focus niet te verliezen. De eigen website, mobile en social media moeten de nodige aandacht krijgen.  

Storytelling, de belangrijkste vaardigheid van de marketeer? 

Content marketing is geen hype. Marketeers zijn overtuigd van de toegevoegde waarde om 

engagement met de consument te verhogen, zowel in B2B als in B2C. Toch zijn ze nog aan het 

zoeken om deze strategie correct in te zetten: Wat met copywriting en design? Hoe de Return On 

Investment berekenen? 

“Het is opvallend dat ongeveer de helft van de marketeers storytelling aanduidt als de belangrijkste 

vaardigheid van de marketeer”, zegt Karolien Vanhelden. “Het echte buzzwoord is echter storydoing: 

doen wat je zegt en zeggen wat je doet, met duidelijke bedrijfswaarden voor ogen. Daarnaast mogen 

andere vaardigheden zoals de analytische skills niet uit het oog verloren worden. Walk the talk is 

slechts één van de belangrijke taken van de marketeer.” 

Word cloud met buzzwoorden Yearly Marketing Survey 2014 

 



Over The House of Marketing 

Sinds meer dan 20 jaar, doen bedrijven en organisaties beroep op The House of Marketing voor strategisch 

marketingadvies, project management en operationele marketingondersteuning. The House of Marketing 

ontwikkelt marketingtalent en biedt uitmuntendheid in marketing aan op het juiste moment. Wij overtreffen de 

verwachtingen van onze klanten door het toepassen van onze FACTS methodologie en de implementatie van 

sterke en effectieve groeistrategieën. Wij slagen hierin door het aantrekken van gepassioneerde marketeers, voor 

wie wij een inspirerende en lerende omgeving aanbieden waarin zij hun potentieel ten volle kunnen ontplooien.  

www.thehouseofmarketing.be 

Over de Unie van Belgische Adverteerders 

UBA is een dienstverlenende organisatie die de belangen van Belgische adverteerders behartigt en hen een 
uniek kennis- en communicatieplatform biedt. Sinds de oprichting in 1949 is de vzw UBA uitgegroeid tot een 
professioneel en eigentijds ledennetwerk van meer dan 220 Belgische bedrijven. Samen nemen de leden het 
overgrote deel van de nationale mediabestedingen voor hun rekening. UBA bundelt hierdoor een schat aan 
kennis en ervaring en is dus het uitgelezen platform waar adverteerders kennis verwerven en uitwisselen. 
www.ubabelgium.be 

 

Voor meer informatie, contacteer: 

Karolien Vanhelden – Marketing Consultant The House of Marketing 
karolien.vanhelden@thom.eu 
M: +32 (0)491 15 27 98 
 
Simone Ruseler – Knowledge Center Manager Unie van Belgische Adverteerders 
simone.ruseler@ubabelgium.be 
M: +32 (0)473 99 02 45 


