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Het magazine dat u in handen heeft, is het resultaat 
van een belangrijke stap die de Unie van Belgische 
Adverteerders dit jaar heeft gezet. Dankzij onze goede 
relatie met WFA, de Wereldfederatie van 
Adverteerders, werden we geïnformeerd over hun 
initiatief om samen met effectiveBrands een 
prestigieuze internationale studie op te zetten in o.a. 
de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Brazilië en china. 
UBA bood graag aan om, samen met effectiveBrands 
en met ondersteuning van Roularta media, het 
Belgische luik van deze studie, Marketing 2020. 
Organizing for Growth, te verzorgen. op die manier 
konden we de Belgische adverteerderswereld 
betrekken bij de wereldwijde bevraging van vele 
cmo’s over de uitdagingen waarvoor marketing staat.

Dit project past daarenboven perfect in de ambitie 
van onze vereniging om een rol te spelen bij het 
verzamelen en delen van kennis over ons vak. meer 
nog, deze studie kan gezien worden als het startpunt 
van het Knowledge center dat UBA net heeft opgericht. 
Dit Knowledge center moet de verschillende pijlers 
van UBA (vertegenwoordigen, uitwisselen, informeren 
en ontmoeten) voeden. onze ambitie: kennis op het 
vlak van media en andere communicatieonderwerpen 
die relevant zijn voor onze leden, opbouwen, 
verzamelen en publiceren. ook zal het ons toelaten de 
positie van onze leden beter te begrijpen en uit te 
dragen.

Die leden hebben trouwens meer dan 300 interviews 
die in de internationale context voor deze studie 
afgenomen werden, voor hun rekening genomen. 
België heeft dus meer dan zijn steentje bijgedragen. 
onze dank gaat dan ook naar de vele marketeers die 
de tijd namen om de enquête in te vullen.

 
Veel inspiratie toegewenst.
Chris Van Roey en Jan Vandenwyngaerden

DEzE sTUDIE
kAN GEzIEN WORDEN ALs
hET sTARTPUNT vAN hET

kNOWLEDGE cENTER
DAT UBA NET hEEfT OPGERIchT

kenniS VERZAMELEn
En DELEn

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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DIT ONDERzOEk Is 

hET MEEsT AMBITIEUzE
WERELDWIJDE PROGRAMMA
OvER MARkETING LEADERshIP GROWTh 
DAT OOIT Is OPGEzET

De rol van marketeers is de voorbije jaren duidelijk gewijzigd, 
vindt mark Visser. De brand lovers die onder druk van de 
crisis hun efficiëntie moesten bewijzen, zijn vandaag echte 
businessmarketeers geworden. Die trend manifesteert zich 
bovendien wereldwijd.

Marketing 2020 is een mondiaal onderzoek waaraan ook
Belgische CMO’s deelnamen. Wat zijn de contouren van 
deze studie?
MARK VISSER: “effectiveBrands heeft deze studie 

wereldwijd opgezet, telkens met lokale partners. Voor België 
waren dat UBA, Spencer Stuart, Roularta media en metrixlab. 
met die club konden we de marketingcommunity in het hele 
land bereiken. Het potentieel van deze studie is zeer hoog. mijn 
Amerikaanse collega omschrijft dit onderzoek als het meest 
ambitieuze wereldwijde programma over marketing leadership 
growth dat ooit is opgezet. in totaal hebben  
2,1 miljoen mensen op linkedin 
marketing in hun functieomschrijving  
en iets minder dan een miljoen zijn ook 
echt actief als marketeer. ongeveer 
100.000 marketeers zitten in een 
leidinggevende functie en daarvan 
werken er 2.800 bij een Fortune 500- 
bedrijf. Vijfhonderd van die 
marketingleaders beschikken over 
60% van de budgetten en de helft van 
hen werkt mee aan marketing 2020. in 
de interviews zit bovendien een goede 
spreiding van typische corporate 
marketeers tot opinion leaders 
zoals teddy Goff, het brein achter de 
internetcampagne van Barack obama, 
en Bob Greenberg van RG/A, het bureau 
achter nike FuelBand.”

VERANTWOORDELIJK VOOR 
GROEI

Wat zijn de inhoudelijke klemtonen van 
de studie?
MV: “De studie focust op de vraag 

hoe marketing zich de komende 

jaren het best kan organiseren om businessgroei te 
genereren. om dat te weten te komen, hebben we ons 
vier grote vragen gesteld. ten eerste gaan we na welke 
rol marketing speelt in de businessstrategie en ten 
tweede vroegen we de respondenten naar hun visie op de 
manier waarop een marketingdepartement het best wordt 
gestructureerd. De twee andere vragen gaan in op capability, 
op hoe je de marketingfunctie gaat uitrusten, en op de 
leiderschapsvaardigheden van de cmo. Deze elementen 
hebben we zowel in B2c-context als in B2B-context 
onderzocht. tot op heden hebben we wereldwijd om en bij de 
300 kwalitatieve interviews afgenomen en een kwantitatieve 
vragenlijst uitgezet. Dat levert een rijke database op die toelaat 
om uit te maken welke regionale verschillen spelen.  
De kwantitatieve resultaten voor België zijn gebaseerd op 
meer dan 300 respondenten, mondiaal gaat het om meer dan 
2.000 deelnemers.”

Wat is volgens u de belangrijkste
conclusie?
MV: “Die resultaten tonen aan dat 

marketing een duidelijk andere rol 
speelt in bedrijven die groeien. Het 
valt ons op dat zowel de kwalitatieve 
gesprekken als de kwantitatieve data 
aangeven dat de rol van marketeers 
verschuift. marketeers achten zich op 
de eerste plaats verantwoordelijk voor 
groei van de business. marketeers zijn 
echt businessmarketeers geworden die 
significant willen bijdragen tot de groei 
van de onderneming. op de tweede 
plaats komt accountability, het mRoi-
verhaal. Waar marketing tot voor enkele 
jaren haast onder curatele van finance 
stond, lijkt dat element vandaag aan 
belang te hebben verloren. Pas op de 
derde plaats komt alles wat met brand 
equity te maken heeft. tot voor enkele 
jaren waren we misschien brand lovers, 
maar nu komt business op de eerste 
plaats.” ¶

MARKETEERS ZETTEn BUsINEss
OP DE EERSTE PLAATS

Mark Visser is partner bij global marketing consultancy EffectiveBrands 
in Amsterdam. Het bureau ontwikkelde de Marketing 2020-studie over 

de rol van marketeers en de evolutie van marketing. “Marketeers voelen 
zich vooral verantwoordelijk voor groei.”

EFFECTIVEBRANDS / MARK VISSER

STUDIE
Marketing 2020 
Organizing fOr grOwth
Global marketing consultancy EffectiveBrands 
onderzoekt mondiaal de evolutie van marketing en 
van de rol van marketingverantwoordelijken. 
Voor België werkt het daarvoor samen met UBA, 
Roularta Media, Spencer Stuart en MetrixLab.
Het onderzoek focust op:
- de rol van marketing bij het uitwerken van de
 businessstrategie;
- de manier waarop een marketingdepartement het 
 best wordt georganiseerd;
- het opbouwen van bekwaamheid binnen het 
 marketingdepartement;
- leiderschapsvaardigheden en -gedrag van succesvolle 
 CMO’s.

Wereldwijd nam EffectiveBrands meer dan  
300 kwalitatieve interviews af waarvan 20 met 
Belgische CMO’s en CEO’s. Daaraan koppelt het 
een kwantitatieve survey waaraan mondiaal 2.000 
marketeers deelnamen, waaronder 300 Belgische.
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Anno 2013 leven onze marketingdepartementen in een zeer uitdagend tijdgewricht. 
Marketeers moeten rekening houden met de blijvende impact van belangrijke 
demografische verschuivingen en van technologische vooruitgang. Bedrijven die de 
consument correct willen inschatten, kijken voor de juiste oplossingen in de richting van de 
Chief Marketing Officer (CMO). Die zoekt en vindt stilaan zijn nieuwe rol als businesspartner 
en strateeg. Tegelijk moet hij ook waken over het aantrekken van de juiste talenten en over 
de ontwikkeling van creatieve ideeën die de onderneming naar groei leiden. Het onderzoek 
dat global marketing consultancy EffectiveBrands mondiaal uitvoerde – en waarvan het 
Belgische luik samen met UBA werd gerealiseerd – legt bloot welke uitdagingen marketeers 
de komende jaren wachten. in wat volgt, presenteren we de belangrijkste cijfers en gaan na 
of de inzichten van de Belgische CMO’s in de lijn liggen van de mondiale resultaten.

STuDIE / RESUlTATEN

HiER KOMT
DE NIEUWE

cMO

Brand health

Binnen de organisatie wordt 
marketing aanzien als een 
meer strategische partner om 
te zorgen voor businessgroei 

Lead generation

De voorbije jaren heeft zich een 
paradigmashift voltrokken. Waar 
marketing zich voorheen louter focuste 
op brand equity of later op de return van 
de marketinginvesteringen, is het nu in 
de boardroom op strategisch niveau op 
gelijke hoogte gekomen van de andere 
departementen.
Kijken we in detail naar België, dan is 
de focus van marketing op business 
zelfs sterker: 43% van de Belgische 
cmo’s (en vooral de marketeers in 
B2B-gerichte ondernemingen) geeft 
bijvoorbeeld aan sterk te focussen 
op lead generation (tegenover 20% 
wereldwijd). Vanuit een meer centrale 
rol werkt marketing nauw samen met 
HR, finance en it. De verklaring voor 
deze paradigmashift hangt nauw samen 
met de digitalisering en de wijzigingen 
in de consumentendemografie. met die 
bewegingen in het achterhoofd kijken 
bedrijven in de richting van marketing om 
oplossingen te genereren die de groei op 
niveau houden in een snel veranderende 
omgeving. 4

DE CMO WORDT EEN 
buSINESSpARTNER
een van de belangrijke 
managementtrends van de voorbije jaren 
is nu ook een marketingtrend geworden. 

‘Business partnering’ betekende tot 
voor kort vooral dat cFo’s meer en meer 
betrokken zijn bij de strategische keuzes 
die bedrijven maken. inmiddels fungeren 
ook cmo’s nadrukkelijk als een copiloot 
die vanuit zijn consumenteninzicht 
belangrijke beslissingen helpt te nemen. 
Bijna zes op tien cmo’s werken nauw 
samen met de ceo rond strategische 
issues, in 2006 bleef dat aantal beperkt 
tot nog geen vier op tien. Bedrijven waar 
marketing als businesspartner fungeert, 
presteren bovendien beter: 52% van de 
groeiende bedrijven ziet marketing als 
een strategisch departement, terwijl 
slechts 34% van de minder presterende 
bedrijven hetzelfde doet. Voorts valt 
op dat de evolutie naar een meer 
strategische rol voor de cmo zich feller 
doorzet in B2c-bedrijven dan in B2B-
gerichte ondernemingen.

“Je moet (als CMO) vaardigheden hebben 
op het vlak van P&L-management. 
Zonder vaardigheden als prijszetting, 
promotie of een zakelijk begrip van 
performance management kan je geen 
impact hebben op de businessstrategie 
van een bedrijf en positioneer je jezelf als 
een staffunctie.” 

PHILIPPE SCHAILLEE, huidig President van D.E Master Blenders Frankrijk (maar 
tijdens het onderzoek General Manager voor D.E Master Blenders Belux)

52%
34%

In groeibedrijven heeft marketing sterkere partnerships opgebouwd met:

•	 finance	om	de	doeltreffendheid	van	de	investeringen	te	verhogen
•	 IT	om	big	data	te	ontsluiten
•	 human	resources	om	het	merk	deel	te	laten	uitmaken	van
 human systems zoals rekrutering, evaluatie van prestaties
 en trainingsprogramma’s

finanCe

40%

finanCe

30%

it

29%

it

18%

Overperforming companies Underperforming companies

Overperforming companies Underperforming companies

Rest of the world

Belgium

hr

26%

hr

14%

42

%

21 20

43

STERKE pARTNERShIpS & buSINESSfOCuS

fOCuS VAN MARKETINGDE ROL VAN MARKETING zORGT VOOR EEN ONDERSChEID TuSSEN WINNAARS EN VERLIEzERS. bIJ GROEIENDE bEDRIJVEN 
SpEELT MARKETING EEN CENTRALE ROL



 

08

THE R-EVOLUTION
SPECIAL EDITION

09

53%

32%

68%
43%

“Als we de juiste dingen doen en de juiste verbeelding toepassen 
in onze communicatie, dan zal de consument een fantastisch 
communicatiekanaal worden. Het tijdperk dat voor ons ligt,
zal het tijdperk van de creativiteit worden.” 

PETER PINTENS, Marketing Director D.E Master Blenders 1753

Onze merk-KPI’s zijn duidelijk 
gelinkt aan de algemene 
businessprestatie

bIG CREATIVE 
IDEA DEVELOpMENT

CONSuMER 
ENGAGEMENT

We beschikken over de juiste 
data en analyses om de 
doeltreffendheid van marketing 
te meten

We zijn in staat alle data 
en analyses waarover we 
beschikken in te zetten om 
de doeltreffendheid van onze 
marketing te verbeteren 

67%

46% 45%

38%
42%

33%

Overperforming companies 

Underperforming companies

OVERpERfORMERS zIJN VEEL MEER GEfOCuST Op CREATIVITEIT: DE ONTWIKKELING VAN GROTE CREATIEVE IDEEëN 
EN hET ENGAGEREN VAN CONSuMENTENOVERpERfORMERS bENuTTEN DE WAARDE VAN bIG DATA

Underperforming companies Overperforming companies 

bIG DATA + bIG CREATIVITy = bIG GROWTh
Groeibedrijven onderscheiden zich door hun vermogen om big data te 
benutten en te combineren met creativiteit. Dat resulteert in sterke 
ideeën die consumenten weten te engageren en finaal tot groei van 
de business leiden. De rol van marketing in die evolutie is cruciaal. 
cmo’s kunnen uit de datalawine de juiste consumenteninzichten 
distilleren, maar ze weten ook de complementariteit tussen big data 
en creativiteit te benutten. Groeibedrijven hebben een sterkere focus 
op creativiteit en zetten meer in op de ontwikkeling van grote creatieve 
ideeën en op consumentenengagement. iets meer dan de helft van 
de goede presteerders geeft aan in te zetten op de ontwikkeling van 
grote creatieve ideeën, terwijl slechts 32% van de ‘underperformers’ 
dat doet. idem voor consumentenengagement, waarop 68% van de 
‘overperformers’ inzet tegenover 43% van de bedrijven met minder 
groei.  4

 4

30

70

65

60

55

50
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40
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bRAND puRpOSE IS 
RANDVOORWAARDE VOOR GROEI
een voorwaarde om succesvolle ‘big ideas’ 
te kunnen uitwerken, is het ontwikkelen van 
een heldere brand purpose. een heldere 
purpose heeft immers meer kans om 
door te dringen in het gedrag van de hele 
onderneming. op die manier raken alle 
werknemers betrokken bij het engagement 
van consumenten op alle mogelijke 
touchpoints. 73% van de ondervraagden 
gelooft in het belang van een duidelijke 
purpose als randvoorwaarde voor groei. in 
België valt overigens op dat thema’s als 
duurzaamheid of milieubewustzijn hoger op 
de agenda staan (62%) dan in de rest van de 
wereld (34%). Groeiende ondernemingen 
slagen er beter in om het belang van een 
heldere en consistente merkaanpak in 
evenwicht te brengen met de aangeboren 
marketingreflex om constant op zoek te 
gaan naar te verzilveren opportuniteiten 
of naar continue verbeteringen en 
veranderingen.

DE SyMbIOSE TuSSEN MARKETING EN hR
een marketingdepartement dat almaar meer inzet op 
purpose in het hele bedrijf, heeft alle belang bij een goede 
samenwerking met HR. De winnaars in de markt onderscheiden 
zich door een sterke en consequente ontwikkeling van 
marketingvaardigheden. ze hebben een manier ontdekt om hun 
werknemers op te leiden en om vaardigheden en attitudes 
te ontwikkelen die aansluiten op de nieuwe technologische 
trends en op de consumentenrealiteit (zie figuur pagina 12). 
marketingvaardigheden zoals het ontwikkelen van een 

merkstrategie en een merkpositionering worden mondiaal en 
in België omschreven als sterke drivers voor groei. in België 
toont de markt nog veel groeipotentieel voor het uitbouwen van 
klanteninzicht en klantenervaring. nog bijzonder voor ons land 
is dat Belgische marketeers zich nog onvoldoende getraind 
voelen om de nieuwe professionele uitdagingen aan te gaan. 
Wereldwijd zijn nieuwe vaardigheden op het gebied van data 
mining en digitale marketing van toenemend belang om te 
blijven groeien.  4

“Ik geloof sterk dat naast de vier bestaande p’s van 
marketing, purpose een dominante nieuwe p is. Dat 
verandert de job van marketeer omdat het hele bedrijf 
dezelfde purpose moet uitademen om geloofwaardig 
en authentiek over te komen bij de consument.” 

BART DE GROOTE, B2C CMO Mobistar 

agreeS

73%
diSagreeS

6% “De volgende generatie werknemers trekken we aan door hen een 
opwindende onderneming met veel vrijheid te bieden. In essentie zijn  
wij een fast mover, maar we staan daar minder om bekend.  
Als mensen ons echt leren kennen, dan zij ze vaak positief verrast  
over de mogelijkheden om bij te leren en om zich te ontwikkelen.” 

MARC FREDERIx, Marketingdirecteur nationale Loterij

Brand Strategy
(Global)

Brand Positioning (Global)

Consumer/Customer Engagement (Global)

Consumer Understanding & insights (global)

Brand Strategy

Brand Positioning

Consumer/Customer 
Engagement

Consumer
Understanding

& insights

Global Belgium
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IMPORTANT fOR ThE fUTURE     

RUIMTE vOOR vERBETERING vOOR BELGIschE BEDRIJvEN 
WANNEER zE EEN MANIER vINDEN OM zIch IN DEzE 

DOMEINEN TE vERsTERkEN 

MERKEN MET EEN STERK MAATSChAppELIJK DOEL TEKENEN EEN STERKERE GROEI VAN DE buSINESS Op

bELGIë hEEfT NOG VEEL GROEIpOTENTIEEL ALS hET DE NIVEAuS VAN KLANTENINzIChT EN KLANTENERVARING KAN OpKRIKKEN
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hET LEIDERSChAp VAN 
DE CMO: IQ + EQ
Bij groeibedrijven koppelen 
cmo’s hun pure intelligentie aan 
organisatievaardigheden en people 
management. ze sturen een groter 
wordend orkest aan om met een stijgend 
aantal specialisten alle touchpoints 
te bedienen. tegelijk onderscheiden 
ze zich met een managementstijl die 
de Generation Y kan aantrekken en 
motiveren. De pure intelligentie van 
marketeers toont zich beter ontwikkeld 
in de sterk presterende bedrijven (76% 
scoort zeer goed, tegenover 55% bij de 
zwakkere bedrijven) en hetzelfde geldt 
voor het eQ (58% versus 39%). ¶

MARKETINGVAARDIGhEDEN zIJN ESSENTIEEL 
VOOR GROEIbEDRIJVEN
Bij groeibedrijven voelen werknemers zich beter uitgerust om 
hun taken te vervullen.

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat je als CMO visionair en fact based kan zijn. Samen met 
resultaatgericht werken is dat voor mij de holy grail. De combinatie van die drie zaken is het keurmerk 
van de briljante marketeer die later ook general manager of CEO zal worden.” 

VINCENT DE CLIPPELE, CEO nestlé Benelux

 4

Beoordeel uw persoonlijke marketingvaardigheden ten opzichte van 
de huidige jobvereisten

Underperforming companies

Overperforming companies

Belgium

Rest of the world

58

84

in België is er nog heel wat potentieel om werknemers beter 
te laten voldoen aan de vereisten van hun functie door on the 
job-ervaring, coaching en training.

% Good

50

55

60

Persoonlijke marketingvaardigheden ten opzichte van 
de huidige jobvereisten

66 78
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% Very good/Excellent % Very good and World class

76%

55% raw 
intelligenCe

58%

39%
emotional 

intelligenCe

59%

35%

CloSe 
to the

CuStomer/
ConSumer

38%

26% PeoPle 
deVeloPer

Underperforming companies

Overperforming companies 

DE TOEKOMSTIGE CMO COMbINEERT IQ MET EQ EN pLAATST DE CONSuMENT CENTRAAL bIJ AL WAT WE DOEN 
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De grote toename aan merkconversaties zorgt voor een grondige ommezwaai binnen 
marketing, merkt inge Ampe. De General Manager Marketing bij inG Belgium ziet dat samen 

met data als de grootste trend. Meer samenwerking met iT lijkt alleszins een noodzaak.

Met ervaring op zowel lokaal, Europees als global niveau heeft nils van Dam
de afgelopen jaren de verhouding tussen nationaal en internationaal in marketing zien 
veranderen. De Country Manager van Unilever Belgium merkt nog andere evoluties.

TESTImONIAl / INgE AMpETESTImONIAl / NIlS VAN DAM

Wat zijn in uw ogen de beste KPI’s om de sterkte van een 
merk te meten?
INGE AMpE: “Dat is moeilijk te zeggen. Wij peilen door 

middel van kwalitatieve interviews naar de sterkte van ons 
merk. Het gaat dus verder dan KPi’s berekenen. Branding is 
namelijk niet zwart of wit.”

Welke KPI’s gebruikt u om de doeltreffendheid van 
de marketinginvesteringen te bepalen?
IA: “op tactisch vlak is dat de bijdrage aan de verkoop. We 

meten de stijging van de sales bij een campagne in vergelijking 
met de totale verkoop. op operationeel vlak is de belangrijkste 
KPi de Roi van campagnes: hoeveel heeft een campagne 
opgeleverd in verhouding tot de investering.”

Verwacht u dat er in de toekomst een nieuwe KPI belangrijk
zal worden?
IA: “ik denk aan alles wat te maken heeft met de 

conversaties rond je merk. We zijn op zoek naar metrics om 
te volgen hoe mensen over je merk spreken, hoe vaak ze dat 
doen, of die conversaties positief of negatief zijn… Het gaat 
duidelijk verder dan het aantal likes op je Facebookpagina.”

Wat zijn de voornaamste trends voor marketing en merken?
IA: “enerzijds heb je de kracht van de conversaties. Daarvoor 

moet je je marketingcampagnes naar een hoger niveau tillen 
door interne en externe ambassadeurs te creëren. Dat vraagt 
een samenwerking met corporate communication, sales, HR… 
Anderzijds verwacht ik veel van data. in de financiële sector 
hadden we vroeger een zichtbare relatie met de consument. 
Hij moest minstens één keer per maand in het kantoor 
langskomen om verrichtingen te doen. Dat is verdwenen en 
moet vervangen worden door intelligence. Je klant aanvaardt 
immers niet dat je met hem zaken doet en hem niet kent. 
Segmenteren wordt almaar belangrijker.”

Welke marketingrol zal de volgende jaren het 
meest veranderen?
IA: “Je kan geen marketingstrategie hebben zonder een 

bedrijfsstrategie. meer nog, je bedrijfsstrategie moet het 
gevolg zijn van je marketingstrategie. een voorbeeld: één 
keer per maand zorgt de marketingafdeling bij inG voor een 
diepgaande analyse van een product. Die wordt dan met sales 
besproken en samen worden beslissingen genomen. De 
marketingafdeling neemt hierbij de leiding en stuurt zo mee de 
strategische agenda en dat was twee jaar geleden niet zo.”

Wat zijn voor u de belangrijkste trends met een invloed
op marketing?
NILS VAN DAM: “De eerste trend heeft te maken met het 

evenwicht met retail. Daardoor komt marketing dichter bij 
verkoop, maar de marketeer mag zijn consumentenfocus 
niet verliezen. Hij moet er meer dan ooit voor zorgen dat de 
merkidentiteit en merkeenheid behouden blijven. Vroeger was 
marketing een totaalfunctie, nu worden heel wat elementen 
van de marketingmix internationaal aangeleverd, maar je 
moet ze als diskjockey nog altijd samenbrengen tot een goed 
feestje. Vroeger maakten we als marketeers zelf de muziek 
om tot een goed feestje te komen. De tweede trend komt 
vanuit de consument: hij wordt mondiger en accepteert minder 
push-berichten. Je moet als marketeer van push naar pull 
gaan. en dat is heel wat moeilijker. een push-boodschap kan je 
gemakkelijker optimaliseren en er research rond doen.”

Welke gevolgen heeft het empowerment van de 
consumenten nog? 
NVD: “Je moet zorgen dat je verhaal zo authentiek mogelijk 

DE MARkETINGAfDELING sTUURT MEE

DE sTRATEGIschE
AGENDA EN DAT WAs
TWEE JAAR GELEDEN NIET zO

DE MONDIGE cONsUMENT zORGT ERvOOR
DAT JE ALs MARkETEER vAN

PUsh NAAR PULL
MOET GAAN

CREATIVITEIT: EEN MIDDEL, GEEN DOEL
Hoe is de samenwerking met IT geëvolueerd en hoe zal er 
over vijf jaar worden samengewerkt?
IA: “Dit is de laatste jaren al grondig veranderd in onze 

organisatie. We doen aan value chain marketing en daarbij 
worden de banden met it almaar nauwer. Dit is logisch want 
als je data wilt inzetten, heb je dataplatformen nodig, net 
als tools om die te exploiteren. De komende jaren zal die 
samenwerking nog sterker worden.”

Hoe schat u de rol van creativiteit in?
IA: “creativiteit is een middel, geen doel. Het is sterk 

gelinkt aan je merkwaarden. Je kan creatief zijn binnen 
die merkwaarden, maar op het einde van de rit moet je wel 
resultaten boeken. eigenlijk gaat het om een triumviraat: je 
moet je merkwaarden aligneren met de creativiteit en de 
consumentenervaring.” ¶ 

is. Als het niet correct is of je komt telkens met een ander 
verhaal, dan word je snel ontmaskerd.” 

Zijn er als gevolg hiervan nieuwe KPI’s die aan belang winnen? 
NVD: “Word of mouth is een belangrijke nieuwe KPi. zowel 

in de digitale wereld als in face-to-facegesprekken. Waar 
het digitaal redelijk eenvoudig te meten is, is het dat aan de 
keukentafel of aan de bar natuurlijk heel wat minder. Dat is 
een van de uitdagingen in ons land: meettools zijn duur door de 
arbeidskosten, de beperkte concurrentie en de tweetaligheid. 
Bovendien zijn we een klein land. De focus op word of mouth 
heeft alleszins naar boven gebracht dat recommendations 
tussen peers een van de belangrijkste drivers van je merk zijn.”

zOWEL GESpECIALISEERD ALS GENERALISTISCh
Met welke afdelingen heeft marketing bij Unilever Belgium
veel te maken?
NVD: “De natuurlijke partners zijn customer development, 

R&D, finance en supply chain. Voorlopig is it een 
ondersteunende functie die redelijk ver van marketing staat. ik 
verwacht eerst dat it en sales nauwer zullen samenwerken op 
het vlak van klantendata.”

Hoe ziet u de rol van de bureaus in de toekomst?
NVD: “Sommige strategische beslissingen worden niet 

langer in België genomen en dus zijn heel wat minder lokale 
bureaus bezig met packaging design, above the line-
communicatie, strategie,… enerzijds zal je een soort 
superspecialisatie van de bureaus krijgen. Denk maar aan een 
agency die enkel aan zoekmotoroptimalisatie doet. Anderzijds 
zal er ook een tegentrend komen: er zijn zoveel touchpoints dat 
een marketeer van een kleiner bedrijf het niet meer zal kunnen 
volgen en nood zal hebben aan een generalistisch bureau dat 
het overzicht behoudt. Die generalistische bureaus zullen er 
echter louter nog op lokaal vlak zijn. op internationaal vlak zijn 
de marketingteams zo groot dat specialisatie door de bureaus 
nodig is.”

Welke zaken worden intern verzorgd en welke worden 
uitbesteed?
NVD: “Dat hangt van de filosofie van het bedrijf af. Wij bij 

Unilever zullen heel weinig uitbesteden omdat marketing 
zo in de kern van de strategie zit. De marketeer is een 
orkestmeester en die kan onmogelijk een deel van zijn job 
uitbesteden aan een adjunct-orkestmeester.” ¶

INTERNE En
EXTERNE AMBAssADEURs

VAn MUZiKAnT TOT DJ
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Bart De Groote is B2C Chief Marketing Officer bij Mobistar. Zijn ervaring in de snel 
evoluerende telecommarkt helpt hem om ook de grote veranderingen binnen de 

bedrijfsstructuren in het algemeen en de marketingafdeling in het bijzonder te plaatsen. 

“We zijn aan het evolueren van een markt die gebaseerd is op volume naar een markt 
die gebaseerd is op waarde.” Dat is de visie van Peter Pintens, Marketing Director 
Coffee & Tea bij Douwe Egberts Master Blenders 1753.

TESTImONIAl / BART DE gRooTETESTImONIAl / pETER pINTENS 

Zult u over vijf jaar met nieuwe KPI’s werken?
bART DE GROOTE: “er zal alleszins een extra KPi bij komen 

en die heeft te maken met efficiëntie, met de optimalisatie van 
je middelen. De telecomindustrie komt immers tot een eerste 
vorm van maturiteit en dus moeten we de kostenstructuur 
bekijken om de bottomline even succesvol te houden. Het 
is een nieuwe fase nadat we eerst jaren op volume hebben 
gewerkt en de laatste jaren ook klantentevredenheid als een 
belangrijke KPi hebben ingeschakeld.”

Welke belangrijke trends beïnvloeden marketing?
bDG: “Allereerst is er de digitale trend. De komst van 

internet en sociale media verandert bovendien grondig 
de machtsverhouding tussen bedrijven en consumenten 
en de verwachtingen van die laatsten ten opzichte van 
ondernemingen. Deze twee trends gooien heel wat overhoop. 
Het noopt ons als marketeers tot meer customer engagement. 
We hebben het altijd over de vier p’s van marketing. ik geloof 
sterk in de vijfde p, die van purpose. Die dwingt tot een andere 
marketingfocus. Het hele bedrijf moet je customer value 
proposition uitdragen om geloofwaardig te zijn in de ogen van 
de consument.”

Heeft dit ook zijn invloed op de marketeer?
bDG: “zeker. iedereen in het bedrijf moet marketeer zijn.  

elk contact van de consument met je bedrijf, via welk 
touchpoint dan ook, speelt mee in de ervaring van de klant. 
Hierdoor moet de manier van werken van bedrijven wijzigen. 
Vaak gaat het om rigide structuren, of er nu wordt gewerkt 
in silo’s of met een matrixstructuur. in de toekomst zullen 
we naar meer ‘vloeibare’ structuren moeten gaan om beter 
samen te werken. een bedrijf moet een dynamische werkplek 
worden. mensen zullen niet langer exclusief verbonden zijn 
aan afdelingen.”

“De positie van socialemediateams in een bedrijf geeft vaak al 
aan dat er veranderingen moeten komen. in elke onderneming 
speelt de vraag binnen welke afdeling een dergelijk team zijn 
plaats heeft om het zowel de nodige speelruimte te geven als 
de controle te behouden. Het toont de contradictie tussen de 
snelheid van de markt en de structuur van een bedrijf.”

TRANSpARANT buREAuMODEL
bDG: “Bij deze nieuwe manier van werken zal van marketing 

verwacht worden dat het de strategische agenda mee bepaalt 
en het bedrijf voor die strategie motiveert. marketing wordt 
verantwoordelijk voor change management.”

Peter Pintens werkte in zijn carrière zowel op wereldwijd als 
op lokaal niveau (bij Unilever, Danone en D.e master Blenders 
1753). De eerste vraag gaat dan ook die richting uit. Gaan de 
twee samen en hoe ziet hij ze evolueren? 

pETER pINTENS: “Het is niet moeilijk om op wereldwijd 
en lokaal niveau samen te werken als je het complementair 
aanpakt. Daarvoor is het belangrijk dat je in een ander time 
frame werkt. De lokale teams moeten zich volgens mij richten 
op de volgende 12 tot 18 maanden. De wereldwijde teams 
richten zich op de periode binnen anderhalf jaar en daarna. 
Wanneer die logica gehanteerd wordt, werkt het.” 

Welke KPI zal in de toekomst het belangrijkst worden?
pp: “Het klinkt misschien bizar, maar ik geloof sterk 

dat dat verbeelding zal zijn, gecombineerd met de 
leiderschapscapaciteiten om je collega’s achter die 
verbeelding te scharen. Hoe dit in een exacte KPi vertalen, is 
nog een andere vraag.” 

EEN BEDRIJf WORDT

EEN DYNAMIschE WERkPLEk.
MENsEN zIJN NIET LANGER EXcLUsIEf
AAN AfDELINGEN vERBONDEN

Ik vOORsPEL

EEN MOOIE TOEkOMsT
vOOR kWALITEITsvOLLE, AUThENTIEkE,
LOkALE PRODUcTEN EN MERkEN

Wordt het marketingteam dan groter?
bDG: “neen. De marges moeten bewaard worden en daarom 

moeten de uitgaven verminderd worden. ik merk nu al dat ik 
het met minder mensen moet doen en deze beweging zal zich 
voortzetten.”

Betekent dit goed nieuws voor de bureaus?
bDG: “ook hun rol zal drastisch wijzigen. De klassieke 

bureaus hebben de jongste decennia een rol gekregen die niet 
hun natuurlijke rol is. Hun sterkte is hun expertise in media en 
hun creatieve kracht, twee expertises die je in een groot bedrijf 
moeilijker kan vasthouden. De laatste twintig jaar hebben de 
bureaus hun scope sterk uitgebreid uit economische noodzaak. 
zo is er een model gekomen met heel wat tussenlagen. 
Dat zal veranderen. We gaan naar een transparant model 
waar grote bedrijven bevoorrechte partners worden van 
de mediabedrijven. mediaspelers zullen dan weer op het 
terrein van de bureaus komen en bepaalde bureaudiensten 
aanleveren aan hun grote klanten.” ¶

DE zOEKTOChT NAAR pERfECTIE
Welke trends zullen de toekomst van marketing bepalen?
pp: “marketeers moeten de consument opnieuw zien als 

een mens. menselijke waarden als authenticiteit en eerlijkheid 
zullen nog belangrijker worden. Het zijn waarden waarvan je 
niet moet zeggen dat je ze hebt, je moet ze tonen. Wanneer 
je het zo aanpakt, de juiste verbeelding hebt en dat alles 
consequent toepast in je communicatie, zal de consument een 
fantastisch communicatiekanaal worden. tot slot denk ik dat er 
een reactie komt op de uniformering van merken over de hele 
wereld. ik voorspel een mooie toekomst voor kwaliteitsvolle, 
authentieke, lokale producten en merken. ik geloof sterk dat 
we aan het evolueren zijn van een markt die gebaseerd is op 
volume naar een markt die gebaseerd is op waarde. mensen 
zullen daarin bewuster consumeren. ze willen weten wat ze 
eten, drinken, welke kleren ze dragen… De bedrijven die hierop 
goed anticiperen, zullen erop vooruitgaan.”

Heeft dit invloed op merken?
pp: “laat ik een voorbeeld uit mijn eigen bedrijf nemen. 

We zijn bezig met de herpositionering van een aantal lokale 
merken. een van die positioneringen is de zoektocht naar 
perfectie. elke stap in marketing moet ons dichter bij die 
perfectie brengen. Dat betekent dat we van een FmcG-product 
naar een servicemerk gaan. Als gevolg daarvan wordt het ook 
een premium brand. een dergelijke beweging zie ik meer en 
meer. in de biermarkt is er een trend naar abdijbieren, in de 
theemarkt zetten een aantal merken gelijkaardige stappen…” 

Moeten merken ook een maatschappelijke rol hebben?
pp: “zeker. ook hier geldt trouwens het devies: ‘niet zeggen 

maar doen’. zelf doen we dat bijvoorbeeld met het merk Douwe 
egberts. elk jaar voeren we de actie ‘Koffie voor iedereen’, 
waarbij we daklozen en armen in samenwerking met de 
Voedselbanken bijna tien miljoen kopjes warmte schenken.”

Wat verwacht je voor de volgende jaren van de rol van
marketing binnen het bedrijf?
pp: “indien de focus van het bedrijf op toplinegroei ligt, is 

marketing meestal de drijvende kracht van nieuwe impulsen. 
indien de focus ligt op bottomlinegroei, dan verschuift de focus 
meer naar de korte termijn waarin sales en shopper uiteraard 
een leidende rol spelen. Douwe egberts master Blenders zit 
op dit ogenblik in een transitiefase waarin nieuwe eigenaars 
aan het roer zullen komen te staan, maar onze focus op 
waardecreatie voor klant en consument zal niet wijzigen.” ¶ 

IEDEREEN MARKETEERniET ZEGGEn MAAR DOEN
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DE BELG hEEfT MEER AANDAchT vOOR

DUURzAAMhEID,
MAAR OOk EEN GROTERE fOcUs OP DE

kORTE TERMIJN.
DAT Is IETWAT TEGENsTRIJDIG

Wat is uw eerste indruk van de resultaten van deze studie?
ChRIS VAN ROEy: “De studie is heel uitgebreid en bevat vele 

interessante inzichten. mijn top twee? ten eerste toont ze dat 
marketeers een almaar belangrijkere bijdrage leveren aan 
de groei van bedrijven. Daartoe werkt de cmo nauw samen 
met de ceo. ten tweede wordt het modewoord van 2013 – big 
data – bevestigd. met behulp van de veelheid van beschikbare 
gegevens je klant beter leren kennen, blijkt de grote uitdaging 
van de marketeer wereldwijd. Door big data te koppelen aan 
creativiteit slaagt de marketeer erin om brand engagement te 
creëren.”

hET EVENWIChT TuSSEN LANG EN KORT
Voor UBA is de vergelijking met collega’s uit andere
landen natuurlijk uitermate interessant. Wat is u op dat 
vlak opgevallen? 
CVR: “Duurzaamheid staat in België zeer hoog op de 

agenda. Het scoort zelfs bijna dubbel zo hoog als in andere 
landen. onze Belgische marketeers zijn dus sterk gedreven 
door maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vandaar dat 
we bij UBA een expertisecenter opgericht hebben rond 
maatschappelijk verantwoord communiceren. in die zin is 
het goed te kunnen vaststellen dat ook almaar meer ngo’s lid 
worden van onze vereniging.”

Een ander opvallend verschilpunt vinden we in het belang 
van lead generation om de doeltreffendheid van marketing 
te meten. Verrassend?
CVR: “Het verschil is inderdaad frappant: waar dit voor 

43% van de Belgische adverteerders doorslaggevend is, is 
het dat maar voor 20% van de collega’s in andere landen. De 
resultaten voor brand health zijn dan weer net omgekeerd: 21% 
voor de Belgische marketeers versus 42% in het buitenland. 
Wij zijn duidelijk meer verplicht om op korte termijn te denken. 

Bovendien zijn de twee aangehaalde verschilpunten ietwat 
tegenstrijdig: de Belg heeft meer aandacht voor duurzaamheid, 
maar heeft ook een grotere focus op lead generation op korte 
termijn.”

Is die focus op de korte termijn slecht nieuws voor de
Belgische marketeer?
CVR: “Dat vind ik niet. marketing is een evenwichtsoefening 

tussen korte en lange termijn. De langetermijnvisie is 
primordiaal. maar zonder kortetermijnresultaten is er gewoon 
geen lange termijn. Het is belangrijk om een goed evenwicht te 
vinden tussen onmiddellijke resultaten en brand health.”

hET MERK bEWAKEN
De studie bevat ook de vergelijkende oefening tussen
bedrijven die groeien versus bedrijven waarvan de financiële
resultaten onder druk staan. Wat vindt u daarvan?
CVR: “ook deze resultaten zijn uiterst interessant en leiden 

tot heel wat inzichten. Daaruit blijkt onder andere dat zij die 
het goed doen, de brand consistency enorm goed beheersen. 
en dat is alleszins een grote uitdaging voor de marketeer van 
vandaag die de consistentie en coherentie van het merk moet 
bewaken over alle analoge en digitale touchpoints heen.” ¶

WiE GOED PRESTEERT,
HEEFT OOG VOOR
BRAND cONsIsTENcY

Als adverteerdersvereniging én partner bij ‘Marketing 2020. Organizing for 
Growth’ was UBA – en meer bepaald haar CEO Chris Van Roey – uitermate 
nieuwsgierig naar de resultaten ervan. Van Roey laat zijn licht schijnen 
over de voornaamste bevindingen.

uBA / ChRIS VAN RoEy

ADVISORY BOARD
De vragenlijst van ‘Marketing 2020. Organizing for growth’ werd opgesteld in 
nauwe samenwerking met de adverteerders. Zo maakten onder anderen Keith Weed, 
CMO van Unilever, en Chris Burggraeve, de vroegere CMO van Anheuser-Busch 
InBev, deel uit van de global advisory board. Ook België had zijn eigen advisory 
board met leden van UBA. Nils van Dam, General Manager Belgium van Unilever, 
en Philippe Wallez, General Manager Private Banking bij ING, stonden UBA en 
EffectiveBrands bij de aanpassing aan de Belgische markt bij.  
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De jongste vijf jaar is de marketing van de bankwereld stevig door elkaar geschud. 
Trust staat voortaan hoger dan ooit op de agenda. Welke andere evoluties ziet Annie Courbet, 

Marketing Director van Fintro?

Als Marketing Director van BMW Belux is Dr. Peter Henrich ervan overtuigd dat sterke 
merken hun voordeel kunnen doen met de veranderingen in het consumentengedrag. 
Al gaat hij er niet van uit dat dat van een leien dakje zal lopen.

TESTImONIAl / ANNIE CoURBETTESTImONIAl / pETER hENRICh

Hoe zal de rol van de marketeer binnen de onderneming de
volgende jaren veranderen?
ANNIE COuRbET: “Het profiel van de marketeer en de 

cmo zal snel en grondig veranderen. De uitdaging wordt 
om de digitale channels te integreren, net als snel en goed 
in te spelen op het gedrag van de consument. Door de 
veranderingen in het consumentengedrag en de nieuwe 
kanalen zal je dat consumentengedrag constant moeten 

– maar ook kunnen – volgen. De marketeer van de toekomst 
zal deze nieuwe technologieën integreren en permanent 
aan research en analyse doen. Het zal een veel interactiever 
proces worden. Vermits je als marketeer sneller zal moeten 
reageren op evoluties in de markt, zal je ook veel meer naar de 
essentie van de business moeten gaan. Het is gedaan met het 
vorige ‘sequential model’ (customer research, product offer, 
communication & sales channels). Alles loopt nu parallel en 
interactief!” 

“in een crisisperiode zal je de evolutie van de pricing 
op de markt en de impact ervan op de marges nog beter 
moeten volgen. De financiële gevolgen hiervan worden nog 
belangrijker in je beslissingsproces. marketeers zullen dichter 
bij sales moeten aanleunen. Vroeger was sales een aparte 
afdeling, maar met de komst van internet en e-commerce 
is het ook een digitaal kanaal geworden en hierdoor is het 
rechtstreeks afhankelijk van de marketingstrategie. last 
but not least, creativiteit in het productaanbod zal voor een 
marketeer nog altijd het verschil maken, maar een goede 
kennis van de business zal onontbeerlijk worden.”

bANK MET EEN MISSIE
Hoe zal dit de wereld van merken beïnvloeden?
AC: “merken zullen nog altijd belangrijk zijn. Als je een merk 

niet kent, kan je het er als consument op de winkelplek ook 
niet uitpikken. en wanneer je als merk niet sterk genoeg bent, 
verdrink je in het gigantische aanbod.”

“een merk beheren zal echter anders gebeuren. merken 
worden meer en meer afhankelijk van de customer experience. 
een merk kan je werkelijk overal tegenkomen. een sterk 
merk zal dan ook overal aanwezig zijn. Je zal het zien in 
een magazine, maar ook in een winkel, op Facebook,… Het 
zal overal geactiveerd worden. Brand activation en brand 
experience worden veel belangrijker. ze zullen voor een stuk 
de grote campagnes vervangen waar een merk eens of enkele 
keren per jaar mee uitpakte. een merk is er voortaan overal en 
altijd.”

Dat het consumentengedrag in korte tijd sterk veranderd 
is en dat het een uitdaging is voor marketeers om daarop in 
te spelen: het is een understatement vanjewelste. ook Peter 
Henrich ziet heel wat trends waarop marketing een antwoord 
zal moeten vinden.

pETER hENRICh: “in een wereld waarin consumenten 
aan almaar meer boodschappen worden blootgesteld, zie 
ik heel wat mogelijkheden voor sterke merken. zij kunnen 
de consument een zekere veiligheid geven. een merk is 
een belofte en een sterk merk is minder genoodzaakt veel 
boodschappen uit te sturen. Het kan voor duidelijkheid zorgen 
in een complexe wereld.”

“Dit alles is ook gelinkt aan de nieuwe kanalen die opgang 
maken. Als merk moeten we beseffen dat mensen informatie 
op zeer verschillende manieren consumeren. De sleutel zit in 
het weten wanneer en via welke media ze dat doen. misschien 
zal het in de toekomst minder om 360° draaien. Het wordt 
immers almaar moeilijker om dat waar te maken. Je zal 
voortaan veeleer de juiste keuzes moeten maken.”

MERkEN zULLEN ANDERs BEhEERD WORDEN.

BRAND AcTIvATION EN

BRAND EXPERIENcE
WORDEN vEEL BELANGRIJkER

MIsschIEN DRAAIT hET IN DE TOEkOMsT

MINDER OM 360°,
WANT hET WORDT ALMAAR
MOEILIJkER OM DAT WAAR TE MAkEN

Moet een merk meer dan vroeger een maatschappelijk
doel hebben?
AC: “Dat wordt inderdaad almaar belangrijker. zeker voor 

banken. mensen willen dat het geld dat ze aan hun bank 
toevertrouwen, goed besteed wordt. een financiële instelling 
moet dus voortaan ook een soortgelijke doelstelling hebben. 
ze moet bijdragen aan de maatschappij en de ecologie en 
verhoogt zo het vertrouwen dat de consumenten erin hebben.”

“in de bankwereld is het niet langer winst om de winst. Je 
moet een missie hebben. Wij bij Fintro hebben ons bijvoorbeeld 
tot doel gesteld om de mensen op lokaal niveau te helpen. 
We hebben een campagne gelanceerd om de buurt van onze 
klanten beter te maken en geven bepaalde lokale projecten 
een budget om het te realiseren. onze moedergroep, BnP 
Paribas Fortis, heeft dan weer een stichting die bepaalde 
goede doelen financieel steunt.” ¶

“tot slot is ook customer profiling een trend. We moeten meer 
te weten komen over de klant en zijn persoonlijke situatie en 
onze boodschappen personaliseren. Deze evolutie is al aan de 
gang, maar dankzij de steeds betere technologie zullen we hier 
nog grote stappen voorwaarts kunnen zetten.” 

Denkt u dat een maatschappelijk doel voor een merk
belangrijk wordt?
ph: “Duurzaamheid staat bij ons al lang bovenaan op de 

agenda. Het moet echter samengaan met een commercieel 
doel. Je maatschappelijke rol en duurzaamheid moeten deel 
uitmaken van je businessmodel. ik geloof niet in aparte acties 
die je bij wijze van spreken als excuus voert. Je kan niet aan 
de ene kant wagens produceren en aan de andere kant bomen 
planten. neen, je moet op een authentieke manier je product 
verbeteren om bij te dragen aan een duurzame wereld.” 

fIRST MOVERS IN hET VOORDEEL
Marketing werkt almaar meer samen met andere afdelingen.
In hoeverre is dat het geval met corporate communications en
pr en hoe ziet u dat evolueren?
ph: “Bij BmW Group Belux zijn corporate communications en 

marketing afzonderlijke departementen. We werken natuurlijk 
nauw samen, maar we zouden hierin misschien nog verder 
kunnen gaan, zeker omdat redactie en reclame bij bepaalde 
media dichter bij elkaar komen.”

Welke eigenschap moeten jonge marketeers zeker hebben?
ph: “ze moeten over een breed gamma aan eigenschappen 

beschikken. De taken van een marketingteam zijn 
tegenwoordig zeer divers. enerzijds heb ik uitstekende 
uitvoerders en dataspecialisten nodig, anderzijds is het ook 
zoeken naar de witte raven die met ideeën komen om door de 
clutter te raken en de consument een geweldige ervaring te 
bezorgen. in marketingcommunicatie kan ik wel terugvallen op 
de creativiteit van bureaus, maar je hebt altijd intern mensen 
nodig om de ideeën te beoordelen. Bij experiential marketing 
is ook creativiteit in huis nodig om een goede briefing te geven 
aan de bureaus.”

Welke mindset zal een toekomstige CMO succesvol maken?
ph: “First movers hebben in marketing vaak een groot 

voordeel. Je moet het risico durven nemen zaken te 
ondernemen die niemand je heeft voorgedaan. zo heb je de 
meeste kracht om door de clutter te breken. Het zal altijd 
moeilijker worden om die mogelijkheid te kopen.” ¶

MERKEn ZiJn VOORTAAn
ALTIJD OvERAL

MERKEn ALs LEIDRAAD
in EEn COMPLEXE WERELD
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“Er staan marketing de volgende jaren nog heel wat veranderingen te wachten.” 
Caroline Ameloot, Sales & Marketing Director bij Carglass, is goed geplaatst om de 
evoluties van het vak te voorspellen, van global versus local tot de rol van de bureaus.

TESTImONIAl / CARolINE AMElooT

Als Sales & marketing Director bij carglass weet caroline 
Ameloot als geen ander dat het succes van je product of je 
dienst staat of valt met de ervaring van je klanten. Wordt dat 
volgens haar in de toekomst een belangrijke nieuwe KPi?

CAROLINE AMELOOT: “Jazeker. Wij werken op dit moment 
sterk aan customer satisfaction en reputation management. 
Beide zijn in mijn ogen belangrijk. Waar customer satisfaction 
focust op wie een beroep doet op je diensten, mikt reputation 
management heel wat breder, namelijk op het imago en de 
perceptie ervan bij de hele bevolking. Het gaat hierbij voor 
alle duidelijkheid niet om reputatie-KPi’s die we permanent 
monitoren, in tegenstelling tot de wekelijks gemeten customer 
satisfaction-resultaten, maar veeleer om een onderzoek dat 
één keer per jaar nagaat hoe we het op dat vlak doen.”

Hoe zal marketing verder evolueren?
CA: “De volgende jaren zal marketing nog meer geïntegreerd 

met de andere afdelingen in het bedrijf gaan werken. Bij 
carglass werken alle medewerkers voor hetzelfde merk en 
dat moeten we nog meer uitdragen. iedereen moet dezelfde 
boodschap verkondigen. ook online speelt dit een rol. op 
dit vlak moet er meer samenwerking komen met andere 
afdelingen, want zij hebben daar ook hun aandeel in. Daarnaast 
zal ook onze B2B-aanpak nog verder evolueren. nu zijn de 
acties die met de partners opgezet worden, vooral door sales 
geïnitieerd. in de toekomst moet dat nog meer marketing 
worden. Wat echter in mijn ogen niet mag veranderen, is de 
integratie tussen sales en marketing. in ons bedrijf gaat het 
om eenzelfde afdeling en dat toont aan hoe onlosmakelijk 

MARkETING DUWT
DE BUsINEss vOORUIT

WE DOEn MEER ‘IN hOUsE’ 
ze met elkaar verbonden zijn. marketing duwt de business 
vooruit.”

GLObAL VS. LOCAL
U werkt voor een internationaal bedrijf. Hoe verhouden 
globale en lokale marketing zich daarbij tot elkaar?
CA: “enkele jaren geleden is internationaal beslist dat de 

lokale markten meer beslissingsbevoegdheid zouden krijgen 
en dat bevalt me wel. ik kan op internationaal niveau bij tal van 
experts terecht met al mijn vragen, maar ik beschik over een 
grote vrijheid. Het hangt er natuurlijk van af wie internationaal 
cmo is. Deze persoon beslist in hoeverre er sturing is. ik 
verwacht dat deze manier van werken de volgende drie tot 
vijf jaar zal worden aangehouden. Al is ons bedrijf natuurlijk 
beursgenoteerd en kan de beurskoers ook de strategie 
beïnvloeden.”

Hoe verwacht u dat de rol van de bureaus zal evolueren?
CA: “meer taken van de bureaus worden de laatste tijd ‘in 

house’ gedaan. Dat is bij ons een duidelijke trend. zo hebben 
we sinds kort een media-analist. Hij werkt nauw samen met 
de mediabureaus, maar kan hen ook challengen. ook bij 
het creatieve proces zijn we veel sterker betrokken. ik wil 
echter absoluut niet beweren dat de bureaus geen toekomst 
meer hebben, integendeel. maar ze zullen zich wel almaar 
meer moeten specialiseren om ons als experts en gidsen te 
begeleiden.”

Waarom haalt u steeds meer expertise in huis?
CA: “carglass zit natuurlijk in een speciale business. Wij 

maken geen producten, wij herstellen of vervangen ruiten in 
een wagen, en deze vraag wordt voornamelijk beïnvloed door 
externe factoren. om de evolutie van onze sales optimaal 
te kunnen monitoren, hebben we een econometrisch model 
gebouwd, mede in samenwerking met ons mediabureau. Als 
je dat model echter goed wilt volgen en voeden, heb je intern 
iemand nodig die er zich mee bezighoudt.” ¶

Spencer Stuart is dankzij een goede samenwerking met 
effectiveBrands in de Verenigde Staten bij het project 
‘marketing 2020. organizing for Growth’ betrokken. “Die kwam 
er dankzij eigen events en studies zoals de cmo Summit die 
we er organiseren”, weet Danny Vanhaecht, consultant bij de 
headhunter. Vanhaecht legt meteen de nadruk op het belang 
van research voor de werking van Spencer Stuart.

DANNy VANhAEChT: “in die zin was het voor ons zeer 
interessant onze medewerking te verlenen aan ‘marketing 
2020’. Het gaf ons de kans bevindingen uit eigen studies 
bevestigd te zien en dat op internationale schaal. en voor 
Spencer Stuart in België was er een extra toegevoegde 
waarde: we konden de visie van de Belgische marketeer 
vergelijken met die van zijn collega’s in andere landen.”

De studie bevestigt vooral een aantal elementen die marketing 
op strategisch vlak doormaakt. Wat zijn daarvan de gevolgen
voor het profiel van die CMO?
DV: “De functie van de marketeer is de laatste vijf jaar 

fundamenteel veranderd, veel meer nog dan in de vijftien à 
twintig jaar daarvoor. De basis blijft natuurlijk dezelfde, maar 
het gaat allemaal heel wat sneller, tot zelfs real time. een 
marketeer moet heel wat meer anticiperen. Daarnaast kan hij 
beschikken over een gigantische hoeveelheid data, maar is de 
uitdaging hoe ermee aan de slag te gaan. een topmarketeer 
moet almaar meer denken als de ceo van een bedrijf: hij 
moet goed gealigneerd zijn met het hele managementteam 
en crossfunctioneel denken. en hij moet enorm veel aandacht 
hebben voor KPi’s. Kortom, het marketingdepartement moet 
meer dan ooit geïntegreerd werken met de andere afdelingen.”

fOCuS Op OVERTuIGINGSKRAChT
Wat betekent dit voor een bedrijf gespecialiseerd in 
executive search?
DV: “Het profiel dat nu gezocht wordt om de marketing 

van een groot bedrijf of multinational te leiden, zal er anders 
uitzien dan pakweg vijf jaar geleden. Al blijven een aantal 
zaken ‘incontournable’. Wie bijvoorbeeld geen visie heeft, haalt 
het niet. maar daarnaast hebben we heel wat meer aandacht 

voor het feit of de kandidaat denkt in functie van het bedrijf en 
of hij meteen oog heeft voor de resultaten van een actie. ook 
peilen we sterk naar zijn vermogen om crossfunctioneel te 
werken en naar zijn overtuigingskracht. Hij moet doorheen de 
organisatie zijn ambities en projecten kunnen doordrukken, 
los van de bestaande hiërarchie. Het is duidelijk: de 
marketingprofessional van vandaag moet van vele markten 
thuis zijn.”

Uit de studie blijkt dat de Belgische marketeer op bepaalde 
punten sterk afwijkt van zijn internationale collega, wat het 
belang van duurzaamheid betreft bijvoorbeeld. Voelt u dit 
ook tijdens het rekruteringsproces?
DV: “neen, hierover was ik verbaasd. De perceptie van de 

board is blijkbaar toch anders dan wat de marketeer  
ervaart.” ¶

Een studie als ‘Marketing 2020. Organizing for Growth’ biedt heel wat nuttige info over de 
evolutie van het profiel van de marketeer. Geen wonder dus dat executive search specialist 
Spencer Stuart zich aan het project verbond.

SPENCER STuART / DANNy VANhAEChT

DE MARkETEER MOET GEALIGNEERD zIJN MET
hET hELE MANAGEMENTTEAM EN

cROssfUNcTIONEEL
DENkEN

DEnKEn ALS
DE cEO VAn
EEn BEDRiJF
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AfDELINGEN ALs EvENTs,
LINE EXTENsIONs
EN OOk INTERNET DRAGEN MEER DAN 
hUN sTEENTJE BIJ TOT hET REsULTAAT vAN ROULARTA

Waarom heeft Roularta Media zich aan deze studie gelinkt?
phILIppE bELpAIRE: “De marketeers zijn onze klanten 

op advertentievlak. logisch dus dat we benieuwd zijn naar 
de toekomst van hun vak. Bovendien was de studie dit jaar 
extra interessant gezien het internationale karakter ervan. 
Je leert zo in hoeverre de Belgische adverteerder verschilt 
van zijn collega’s in andere landen. ik vond het bijvoorbeeld 
opmerkelijk te ontdekken dat de Belgische marketeer meer 
belang hecht aan directe respons, lead generation enz. men 
wil in de eerste plaats Roi en direct resultaat.”

Spelen jullie als mediagroep hierop in?
RIK DE NOLf: “lead generation zit bij wijze van spreken 

in de genen van dit huis. We zijn al zowat zestig jaar actief in 
de lokale pers en onze adverteerders in dat segment volgen 
zeer nauwgezet de return on investment van hun reclame-
investeringen. zelf doen we de jongste jaren heel wat meer 
aan line extensions. Dat gaat van dvd-reeksen tot wijnen en 
zelfs cruises. Het effect van de campagnes in onze media is 
natuurlijk zeer goed meetbaar. Die ervaring op het vlak van 
directe verkoopresultaten kunnen we delen.”

Een andere, meer internationale trend is big data. 
Kunnen adverteerders hiervoor bij jullie terecht?
RDN: “met big data ben je natuurlijk niets als je niet kan 

segmenteren. Daar kunnen wij concreet bij helpen. zowel 
voor B2B- als voor B2c-doeleinden beschikken we over grote 
databases, die we blijven uitbreiden. zo ontwikkelden we voor 
B2B de database van de Belgische bedrijven met de trends top 
en namen we recent B-information (euro DB) over.” 

Zijn er nóg nieuwe vragen van adverteerders waarvoor 
jullie met oplossingen gekomen zijn?
RDN: “in crisistijden zijn adverteerders meer op zoek naar 

direct contact met hun prospecten en klanten. Dat contact 
bieden we dankzij onze evenementen. zo organiseert trends 
meer dan zestig events per jaar. Je kan er sponsor van zijn of 
er als adverteerder klanten uitnodigen. We brengen per sector 
de interessante mensen samen en daar is heel wat vraag naar. 
Daarnaast merken we ook meer interesse voor storytelling. 
We hebben dan ook onze tarificatie voor advertorials 
omgegooid om deze te stimuleren. en natuurlijk spelen al onze 

online- en tabletinitiatieven in op de vraag naar meer digitaal 
adverteren.”

STuDIE OVER LuXE
Roularta voerde zelf een studie over het luxesegment. Wat 
springt eruit?
pb: “We voerden inderdaad een studie bij adverteerders 

van luxemerken en mediabureaus die voor deze klanten 
werken. Uit de resultaten blijkt dat magazines in dit segment 
top of mind zijn. Dat heeft alles te maken met de ‘Umfeld’. Je 
profiteert als adverteerder van een redactionele context die 
vaak doet dromen.” 

Merken jullie een verschil tussen luxe-adverteerders en 
het gros van de marketeers?
pb: “Dankzij onze nauwe contacten met deze adverteerders 

wordt ons geregeld gevraagd om mee te denken over de 
marketingaanpak. zo leidde de goede samenwerking met 
club med al tot een mini-Weekend Black over exotische 
topbestemmingen van de adverteerder, een white Weekend 
Black bij de opening van een nieuwe wintersportclub en een 
luxe trends waarin een nieuw villapark aan bod kwam.”

In hoeverre dragen deze al dan niet nieuwe 
advertentiemogelijkheden al bij tot het resultaat van
de groep? 
pb: “Bepaalde zaken die we aanbieden, zoals advertenties 

in de tabletversies van onze magazines, zijn te recent om al 
een grote omzet te genereren. maar afdelingen als events, line 
extensions en ook internet dragen meer dan hun steentje bij tot 
het resultaat van Roularta.” ¶

AANPAssEN AAn DE VRAGEn
VAn DE ADVERTEERDER

Roularta Media keek met bijzondere interesse uit naar de resultaten van 
‘Marketing 2020’. CEO Rik De nolf en Philippe Belpaire, Directeur van 

Roularta Media, leveren commentaar. in hoeverre speelt de mediagroep in 
op de trends binnen marketing?

ROulARTA mEDIA / RIK DE Nolf & phIlIppE BElpAIRE

MET BIG DATA
BEN JE NIETs ALs JE NIET kAN

sEGMENTEREN.
DAAR kUNNEN WIJ cONcREET BIJ hELPEN
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Het eerste resultaat van de studie dat 
meteen de aandacht van de aanwezige 
marketeers prikkelt, is de vaststelling 
dat Belgische cmo’s het belang van 
sustainability hoger inschatten dan 
hun collega’s in de rest van de wereld. 
meteen start de zoektocht naar de 
ware aard van de nieuwe generatie 
consumenten. Vinden ze duurzaamheid 
wel echt belangrijk? moeten marketeers 

de kar trekken op het vlak van duurzaamheid en kan je 
duurzaamheid beschouwen als een klassieke USP?

pETER hENRICh: “ik had niet verwacht dat de Belgische 
cmo sustainability belangrijker zou vinden dan zijn collega’s in 
de rest van de wereld. Bij BmW werken we momenteel aan de 
lancering van de elektrische BmW i. We zijn ervan overtuigd 
dat het de juiste weg is, maar hoeveel consumenten we al 
in 2013 zullen bereiken en hoe snel de groei zal verlopen, 
is nog niet 100% duidelijk. marketeers hebben hun eigen 
perceptie, gebaseerd op wat goed is voor hun bedrijf. Dit is niet 
noodzakelijkerwijs wat vandaag al leeft bij de consumenten.”

NAThALIE ERDMANIS: “Sustainability is voor veel 
consumenten prima als abstract concept, maar dat wil 
niet zeggen dat ze ook meer willen betalen voor duurzame 
producten. zeker sinds 2008 is dat een vraagteken en dat 
maakt het moeilijk voor marketeers.”

ChRIS VAN ROEy: “Dat de Belgische marketeer 
duurzaamheid belangrijk vindt, blijkt overduidelijk uit de 
marketing 2020-studie. Het is markant dat hij dit aspect 
belangrijker vindt dan zijn collega’s in andere landen. of dit nu 
betekent dat de consument hiervoor extra wil betalen, is iets 
anders. Sustainability is intussen wellicht normaal geworden 
en behoort tot de ‘must haves’. extra daarvoor laten betalen 
lijkt me daardoor niet evident.”

JAN VERLINDEN: “Het hebben is normaal, het niet hebben is 
een groot probleem.” 4

na de bekendmaking van de eerste resultaten van het Marketing 2020-onderzoek 
organiseerden UBA en EffectiveBrands een marketeersdebat. Op basis van markante 

vaststellingen trachtten de deelnemers enkele cruciale marketinguitdagingen 
te doorgronden.

RONDETAFEl / op ZoEK NAAR EVENWIChTEN RIChTINg 2020

OVER MERkEN En MENsEN

De DeelnemeRS: inge amPe (inG), kriStof amPe (UnileVeR), nathalie erdmaniS (moBiStAR), Peter henriCh (BmW), nilS Van dam (UnileVeR), fonS Van dyCk (tHinK BBDo), ChriS Van roey (UBA), Jan Verlinden (PePSico). moDeRAtoR: mark ViSSer (eFFectiVeBRAnDS).
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stilaan politiek beginnen te mengen om het probleem aan te 
pakken. Duurzaamheid kan je ook niet zien als een klassiek 
onderscheidend element, als iets waarmee je je afzet tegen de 
concurrentie. Als we bijvoorbeeld de ambitie hebben om meer 
trucks van de weg te halen, dan moeten bedrijven daarvoor de 
handen in elkaar slaan. Het moet samen en dat is een nieuwe 
uitdaging.”

pRIVACy: EEN KWESTIE VAN RESpECT
naast de vraag hoe marketing de komende jaren zal 

veranderen onder impuls van purpose, houdt ook privacy de 
moderne cmo meer dan gemiddeld bezig. Groeibedrijven zijn 
volgens het onderzoek opvallend meer in de weer met big data, 
maar hoever kan je als marketeer gaan? De nieuwe generatie 
consumenten ziet privacy anders dan de voorgaande. Wat 
betekent dat voor marketing?

ChRIS VAN ROEy: “Vandaag kunnen we massa’s data 
verzamelen via allerlei kanalen. internet, sociale media, de 
gsm en tablets hebben dit in een verdere stroomversnelling 
gebracht. We moeten echter een evenwichtsoefening maken 
tussen big data en privacy. Hoever kan je gaan met big data 
zonder te opdringerig te zijn? zelfs Barack obama heeft ons 
onlangs duidelijk gemaakt dat we allemaal wat van onze 
privacy zullen moeten opgeven. consumenten gaan daar 
heel divers mee om: de ene zet zijn halve leven op Facebook 
en Foursquare, de andere schermt zijn privacy meer af. De 
discussie over de bereidheid van de consument om zijn 
gegevens ter beschikking te stellen, heeft ook te maken met 
hoe duurzaam de consument marketing vindt. We moeten ons 
afvragen hoe de consument naar ons vak kijkt. Sustainability 
begint tot onze genen te horen, we willen verantwoordelijkheid 
nemen, maar ik stel een contrast vast tussen die goede 
intenties van de marketeers en hoe consumenten tegen 
marketing aankijken.”

KRISTOf AMpE: “Het is een kwestie van respect. Wij 
merken elke dag dat veel consumenten met veel plezier data 
delen.”

INGE AMpE: “Deze discussie gaat niet enkel over privacy, 
maar ook over intrusie en platte commerciële marketing. ik 
ken veel mensen die de cookie request afzetten als ze merken 
dat cookies fout gebruikt worden.”

JAN VERLINDEN: “Daar ligt het antwoord. De consument 
weet hoe hij het aan en af kan zetten. Het is aan ons als 
marketeers om de juiste balans te vinden. Vinden we dat 
evenwicht niet, dan zet de consument ons af. Als dat gebeurt, 
zijn we niets met onze big data waarin we veel hebben 
geïnvesteerd. Kijk naar wat gebeurde met het verzenden van 
boodschappen via sms. Dat is nooit van de grond gekomen en 
dat bewijst dat zelfregulering er automatisch komt.”

NILS VAN DAM: “Het potentieel van big data is enorm en 
gaat veel verder dan de data die consumenten spontaan delen. 
er zijn nog veel data waarvan de consument niet weet dat die 
verzameld worden. De combinatie van spontaan gedeelde 

KRISTOf AMpE: “De consument is in de huidige tijden nog 
meer dan vroeger op zoek naar ‘what’s in it for me?’. onze 
ervaring is dat veel consumenten conceptueel meegaan in 
een duurzame samenleving en in het duurzaam sourcen van 
ingrediënten. Voor voeding blijft smaak echter de primary 
benefit, daarover wil de consument geen compromissen 
sluiten. Als je dat niet kan aanbieden, speelt duurzaamheid 
minder een rol. Als marketeers moeten we hier de ‘leap of 
faith’ nemen, want nog te vaak volgen we gewoon. Het is onze 
uitdaging om er echt voor te gaan, maar dat is niet gemakkelijk. 
Het is zoeken naar de juiste combinatie van duurzaamheid met 
andere benefits die de consument vandaag nog altijd belangrijk 
vindt. Die uitdaging is vandaag veel groter dan een paar jaar 
geleden.”

fONS VAN DyCK: “Voor de consument mag er geen dilemma 
zijn. De consument wil dat je dat dilemma voor hem oplost. 
Aldi doet dat bijvoorbeeld door zijn eigen koffie fair trade te 
laten certificeren. Hoe je dit invult, zal verschillen van product 
tot product. Dat de Belgische marketeer meer belang hecht 
aan sustainability kan overigens ook te maken hebben met 
missionariswerk. in de peer group waarin we ons bevinden,

sUsTAINABILITY
Is vOOR vEEL cONsUMENTEN PRIMA ALs

ABsTRAcT cONcEPT,
MAAR DAAROM WILLEN zE NOG NIET MEER
BETALEN vOOR DUURzAME PRODUcTEN
(Nathalie Erdmanis)

data met data die ongeweten werden ingezameld, moet goed 
worden beheerd. Hoe meer databases je combineert, hoe 
transparanter je je moet opstellen. Veel belangengroepen, met 
de Amerikanen voorop, lobbyen voor totale vrijheid. Wij streven 
naar integere omgang met de privacy van de consument. maar 
het zou een explosief debat kunnen worden dat je filosofisch 
kan vergelijken met de vervuiling en de uitputting van 
grondstoffen van onze planeet. zolang je een beetje vervuilt, 
heb je geen zichtbaar kortetermijnprobleem. maar als de 
oceaan vol plastic ligt, dan is het wel een groot probleem.”

DE CONSuMENT COMMANDEERT EN CONTROLEERT
De communicatie over de duurzaamheid en de privacy van 

consumenten zijn niet de enige twee evenwichtsoefeningen 
voor de toekomst die de marketeers tijdens dit debat viseren. 
ook hun eigen rol als stuurman van marketingcampagnes en 
de samenwerking met agencies passeren de revue.  4

hebben we belangrijke mensen gehad die dit verhaal hebben 
uitgedragen. Denk maar aan Wouter torfs of Herman toch.”

hET DOEL EN DE COMMuNICATIE EROVER
Vanuit duurzaamheid maken de deelnemers aan de 

rondetafel met de onderzoeksresultaten in de hand de brug 
naar purpose. Waarom slagen merken erin om een rol te 
spelen in het leven van consumenten? Welke behoefte vult 
een merk in en waarom wil een consument er een relatie mee 
aangaan die het transactionele overschrijdt?

ChRIS VAN ROEy: “Purpose is duidelijk de vijfde p van de 
marketing aan het worden. Bedrijven evolueren van ‘smart’ 
naar ‘wise’. Wellicht zal de druk van de markt deze evolutie 
verder versnellen en zal het in de eerste plaats de consument 
zijn die ons de juiste richting uitstuurt.”

KRISTOf AMpE: “Voor jonge generaties is purpose een 
ongelooflijk sterk motivatie-element. Dat geldt ook voor onze 
consumenten: hoe jonger ze zijn, hoe belangrijker het is. Kijken 
we vooruit naar 2020 dan wordt dit een ‘table stake’, dat is wel 
heel duidelijk.”

INGE AMpE: “naar mijn gevoel is de nieuwe generatie een 
zeer schizofrene generatie. een deel van de consumenten uit 
die generatie hecht veel belang aan duurzaamheid, maar een 
ander deel koopt ook minder duurzame en meer goedkope 
producten. ze zijn niet naïef. Het is veel meer een abstract 
begrip dan een echte driver. tussen droom en werkelijkheid 
staan heel veel bezwaren.”

NILS VAN DAM: “corporate verantwoordelijkheid is een 
enorm complex domein. Wie één woord zegt, bijvoorbeeld 
grondstoffen, komt meteen terecht bij een reeks verwante 
componenten zoals kinderarbeid, gebruik van pesticiden, 
logistiek enz. Bovendien bestaat op dit vlak geen duidelijke 
norm over wat goed of slecht is en voelt de consument zich 
niet verantwoordelijk voor wat er met de planeet gebeurt. Hij 
situeert die verantwoordelijkheid veeleer bij de bedrijven 
of bij de overheid. Als groot bedrijf moet je kijken hoe je dat 
oplost. Unilever vond een goede oplossing: ‘small steps, big 
actions’. Dat is een bevrijdende gedachte, omdat je ook kan 
communiceren alvorens iets 100% opgelost is. Je creëert een 
constructieve omgang met kritiek en geeft jezelf de kans en de 
ruimte om stap voor stap vooruitgang te boeken.”

JAN VERLINDEN: “De vraag is wat een grote stap is. Het 
zoutgehalte in chips reduceren kan voor consumenten een 
kleine stap zijn, maar voor ons en onze concurrenten is dit een 
hele grote. maar het wordt van ons verwacht, het is logisch dat 
producenten hun producten continu verbeteren. Anders word 
je daar vroeg of laat op afgerekend.”

NILS VAN DAM: “We moeten ook het onderscheid maken 
tussen het doel en hoe je erover communiceert. Dat is een 
evenwicht dat we moeten vinden in de komende tien jaar. De 
jongere generatie beseft heel goed dat verder doen zoals nu 
zal resulteren in een planeet waarop niet meer te leven valt. 
Het is ook interessant om vast te stellen dat bedrijven zich 

ER zIJN vOORBEELDEN vAN sTERkE MERkEN
DIE IN DE PROBLEMEN kOMEN ALs zE

AfWIJkEN Of MINDER
cONsIsTENT zIJN
(Fons Van Dyck)

4
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COlOFON / ColofoN

De aanwezige cmo’s slaan spontaan aan het denken over de rol 
van cmo’s als bewaker van het merk. evolueren we naar een 
situatie van lead agencies met touchpointspecialisten? of ligt 
de toekomst in het verdelen van het werk over veel bureaus op 
basis van een duidelijke basisstrategie?

fONS VAN DyCK: “Het is logisch dat wie zijn merk door 
de tijd heen goed beheert, het zich kan veroorloven om een 
systeem op poten te zetten met een verdeling over meerdere 
bureaus. merken als Apple of nike zijn gebetonneerd, maar 
er zijn voorbeelden van sterke merken die in de problemen 
komen als ze afwijken of minder consistent zijn. Als de 
merkstrategie goed gedefinieerd is, kan je echter met heel wat 
bureaus samenwerken.”

ChRIS VAN ROEy: “ik denk dat er op dit vlak wel een groot 
verschil bestaat tussen de multinationals en de meerderheid 
van de nationaal georganiseerde ondernemingen in België. 
multinationals werken veelal met verschillende bureaus 
die dikwijls internationaal aangestuurd worden. maar het 
merendeel van de UBA-leden heeft een marketingafdeling 
waar de budgetten en de mankracht sterk onder druk staan. 
Daardoor is een model met een cmo die een raster van 
bureaus orkestreert niet altijd evident. De cmo is alleszins 
verantwoordelijk voor de strategie. De creatieve uitwerking 
en de implementatie wordt gedelegeerd aan externe bureaus. 

Ik sTEL EEN cONTRAsT vAsT
TUssEN DIE GOEDE
INTENTIEs vAN DE MARkETEERs
EN hOE cONsUMENTEN TEGEN
MARkETING AANkIJkEN
(Chris Van Roey)

ALs WE hET

GOEDE EvENWIchT
NIET vINDEN, DAN zET DE cONsUMENT
ONs Af
(Jan Verlinden)

in veel gevallen zoekt de adverteerder nog altijd een one-
stop-shop. omdat een bureau niet alle expertise zelf in huis 
kan hebben, werken zij dan op hun beurt samen met andere 
gespecialiseerde bureaus.”

NILS VAN DAM: “toch denk ik net dat dit model het 
goedkoopste en het meest efficiënte is. Wie een goed 
uitgelijnde strategie heeft, kan met honderden bureaus 
werken. Als het basisidee scherp is, kan iedereen ideeën 
bouwen op wat er klaarligt. neem bijvoorbeeld Steve Jobs. Die 
man had een visie en had na een tijd aan iedereen duidelijk 
gemaakt wat hij wou. Daardoor kon hij met allerlei partijen 
samenwerken die perfect wisten wat van hen werd verlangd.”

KRISTOf AMpE: “Het model van bedrijven en bureaus is 
voorbijgestreefd, in de toekomst zal het draaien rond merken 
en mensen. De klassieke ‘command and control’ is voorbij, die 
ligt bij de consumenten. maar de kern van het merk moet een 
harde pit zijn die een beperkt aantal experts bewaakt.”

ChRIS VAN ROEy: “ik ben het volledig eens dat je moet 
uitgaan van een scherpe strategie om een of meerdere 
bureaus goed te kunnen aansturen. Veel hangt af van hoe een 
marketingdepartement georganiseerd is. Dat zal bepalen 
hoe je samenwerkt met externe bureaus. Dikwijls is de 
organisatie een reflectie van een historische evolutie. Wat je 
niet in huis hebt, moet je dan outsourcen. Het aantal Fte’s 
en de resources van de marketingafdelingen in België staan 
echter zo hard onder druk dat samenwerken met een veelheid 
van bureaus geen evidentie is. en het is niet omdat je die 
merkarchitectuur op punt kan stellen, dat alles vanzelf op 
wieltjes zal lopen. Dat vergt nog heel wat organisatorisch en 
procesmatig werk.”

NILS VAN DAM: “Het interessante in dit debat is de vraag hoe 
je die organisatie scherp stelt om groei te creëren. Doe je dat 
door te werken met generalisten of specialisten als partners? 
De juiste vraag is waar marketing de meeste toegevoegde 
waarde creëert: in het hart van de organisatie of aan de rand 
ervan?” ¶
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