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Inhoud

Inspiratie, inzichten en nieuwe ontwikkelingen. Dat is de essentie van deze 

Digital Insights. Dé digital marketing- en communicatietrends voor 2019 

worden je aangeboden door de collega’s van SchaalX en SCHAAL+. 

Onze professionals en talenten komen dagelijks in actie bij opdrachtgevers 

die allemaal vraagstukken hebben rondom deze trends en ontwikkelingen. 

We bereiden onze professionals en talenten zo goed mogelijk voor op hun taak. 

Met deze Digital Insights willen we een deel van de kennis en inzichten met jullie 

delen. Wil je meer informatie over de inhoud van deze Digital Insights of over 

onze professionals en talenten? Neem dan contact op via info@schaalplus.nl.

We wensen je veel inspiratie en leesplezier.

Dé digital marketing- 
en communicatietrends 
voor 2019
“De robot wordt een deel van onze familie!”
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Dit is de eerste versie van Digital Insights dat vanaf nu jaarlijks verschijnt. Dit jaar is er weer meer  
veranderd, maar ook sneller, in de maatschappij dan voorgaande jaren. Met dit Digital Insights rapport 
krijg je inzicht in die belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen, vaak met concrete voorbeelden. 
Daar wijkt dit document af van andere Digital Insights en trendocumenten, de inzichten worden vertaald 
naar de praktijk en inzichtelijk gemaakt zodat je als lezer de trends kunt vertalen naar je eigen organi-
satie- of marketingstrategie.

Als marketeer, ondernemer of communicatieprofessional moet je steeds vaker en sneller aanpassingen ontwikke-
len ten aanzien van de keuzes die zijn gemaakt in de afgelopen periode en beslissingen nemen hoe je de komende 
periode te werk gaat. Dat vraagt om inzicht in de veranderingen en ontwikkelingen. Je moet een visie ontwikkelen 
en die visie dusdanig formuleren dat wijzigingen mogelijk zijn. Jouw strategie moet meer een roadmap zijn die 
dusdanig is ingericht dat je kunt inspelen op veranderingen.  

Een kleine greep uit de thema’s die ik later uitwerk:
• met blockchain mogelijkheden wordt jouw onderneming en business model anders,  

denk aan uitgeverijen en financiële instellingen
• de digitale advertentie mogelijkheden zijn dusdanig dat het mogelijk is in te spelen op de klantreis  

van een klant maar tegelijk ook de fase in zijn besluitvormingsproces
• de hoeveelheid data neemt toe door het toenemende gebruik van apparatuur waar  

Internet of Things toepassingen zijn verwerkt, denk aan de zogenaamde “homekit” 
• augmented reality neemt toe in gebruik en toepassingen, het mobiel bankieren werkt  

vaak met de QR-codes, die eigenlijk op zijn retour waren

We moeten dus inspelen op veranderingen, anticiperen op vernieuwingen en flexibel handelen en ondernemen. 
Dat betekent dat je meer moet inspelen op het gedrag van de klant. Ken je klant of doelgroep, zorg voor insights, 
denk van buiten naar binnen en speel in op de daadwerkelijke wensen van de klant.

Trends, hypes, ontwikkelingen
Wat is eigenlijk een trend? Wanneer we een 
definitiestudie ontwikkelen, wordt niet in elk 
schrijven of document de term ‘trend’ op de 
juiste manier gebruikt. Daarom de definitie van 
trend voor dit document: ‘Een trend is een 
ontwikkeling, een situatie, een verandering 
of een inzicht.’

Met ‘Dé marketing- en communicatietrends voor 
2019’ wordt vanuit de gedachtegang dat er veel 
verandert in het werkveld onder invloed van tech-
nologische, ICT-gerelateerde en digitale ontwikke-
lingen een beeld gegeven van deze veranderingen. 
We kijken door deze ontwikkelingen, veranderingen 
en inzichten aan te geven, hoe we deze kunnen 
vertalen naar onze marketing- en communicatie-
strategie. 

We kijken naar het veranderend gedrag van klanten 
en de impact daarvan op onze verdien- en business-
modellen. Dit Digital Insights rapport is ingestoken 
door vanuit een praktische wijze van denken en 
probeert de vertaalslag naar onze dagelijkse opera-
tionele en strategische marketingvragen te maken. 
Het document moet ons inspireren en verder helpen 
met het verkrijgen en verbreden van onze eigen 
inzichten om daar vervolgens in de eigen praktijk 
een keuze mee te kunnen maken.

“We moeten 
dus inspelen 

op veranderingen,
anticiperen op 

vernieuwingen en 
flexibel handelen 
en ondernemen”
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Als we afgelopen jaar de revue laten passeren, valt  
een aantal zaken op:
• de consument is zoekende en maakt soms wel en 

vaak geen keuzes, winkelen we nu wel of niet online, 
zien we de ene keten omvallen dan investeert de 
ander juist in die winkels, als we allemaal zo online 
minded zijn waarom stijgt het succes van sommige 
winkelketens;

• het leesgedrag stagneert online, we gaan meer 
 offline ‘echt’ lezen en online meer korte berichten  

en video’s;
• het ontstaan van een verschil tussen noodzakelijk 

aanschafgedrag en niet noodzakelijk aanschafge-
drag; bij het kopen van artikelen is de noodzaak tot 
aan koop of de wens tot aankoop bepalend voor de 
wijze waarop we kopen;

• in accountmanagement wordt steeds vaker gekeken 
naar de buyer journey, welke informatie heeft een 
klant wel en welke informatie heeft een klant nog 
niet; hoe kun je beter de verschillende elementen van 
een organisatie, denk aan marketing, sales, commu-
nicatie en service, aan elkaar gekoppeld worden;

• het gebruik van mobiele devices is niet meer weg te 
denken uit ons dagelijkse bestaan;

• de producten die ons helpen met ons leven, vaak  
IoT (Internet of Things) gedreven producten helpen 
bij het inrichten van ons leven;

• online is niet heilig, de integratie van clicks en bricks 
neemt toe;

• de content die we openen en bekijken moet steeds 
vaker voldoen aan selectieve criteria die ervoor  
zorgen dat we de content als relevant ervaren;

• cybercrime en veiligheid vragen meer aandacht,  
de cybercrimineel wordt slimmer en standvastiger, 
het aantal aangiften neemt toe en de vraag is in  
hoeverre de maatschappij klaar voor deze  
ontwikkeling;

• het afgelopen jaar is de toepassing van digitale 
ontwikkelingen toegenomen, kijk maar eens naar 
jezelf en de mensen om je heen; op het moment dat 
we geen stroom of internet meer hebben staat onze 
wereld stil.

Het TrendRad 2019 geeft op hoofdlijnen 
de acht belangrijkste trends en ontwik-
kelingen weer. Uitgangspunt van dit 
TrendRad is dat de trends, ontwik-
kelingen en innovaties over het 
algemeen het gevolg zijn van 
de technologische, ICT-gere-
lateerde en digitale ontwik-
kelingen. Deze acht trends 
en ontwikkelingen bevatten 
elk een aantal issues die 
worden toegelicht in dit 
document. Het TrendRad 
is een dynamisch model 
en kan voor elke branche 
en onderneming worden 
ingevuld. Voor aanvullende 
informatie kun je contact 
opnemen met de auteur, 
Ment Kuiper, via 
Ment.kuiper@schaalplus.nl.

In dit Digital Insights rapport 
bespreken we achtereenvolgens 
de acht trends en ontwikkelingen. 
Aangevuld met een aantal issues die van 
belang zijn en voorbeelden die de issues 
ondersteunen of bevestigen.

TrendRad 2019
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technologische
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DIgITAL LeADeRSHIp
De digitale ontwikkelingen, de veranderende business-
modellen en de economische vooruitgang zorgen er 
voor dat organisaties veranderen. Het gedrag van  
mensen verandert gelijk mee. Denk aan bijvoorbeeld:
• de behoeften van klanten veranderen;
• de snelheid van communicatie gaat omhoog;
• het verschil in perceptie en gedrag rondom media;
• het werkproces verandert, deels buiten het kantoor 

en deels binnen het kantoor;
• veranderingen in het sociale perspectief, van  

individueel naar sociaal, van ik naar wij (dus van  
‘e-go’ naar ‘wij-go’)

Daarnaast zien we de ontwikkelingen dat door alle 
veranderingen organisaties een verschuiving hebben 
ondergaan. Vaak is in de verandering van de processen 
de middenlaag eruit gehaald. De mensen in de operatie 
moeten meer sturend, ondernemend en besluitvormend 
zijn en de mensen in het management moeten meer 
coöperatief werken en meewerken. 

Mensen moeten meer vanuit de autonomie beslis-
singen nemen en niet controleren maar ‘in control zijn’.  
Deze principes komen voort uit het succesvolle Semco 
Style Framework (www.semcostyle.org/nl). 
Vanuit deze principes zijn de mensen in een organisatie 
steeds meer zelfondernemend. Geen managers meer 
maar “kartrekkers”, mensen die incidenteel de kar 
trekken van een bepaald project.

Er is een aantal elementaire ontwikkelingen te 
benoemen die digital leadership als trend benadrukt:
• de directie weet eigenlijk niets van de operatie,  

kan het ook niet managen;
• een aantal goede mensen uit de operatie staat op  

en wordt een digital professional;

• ook wordt de tussenlaag vaak ingevuld met externen, 
al dan niet interim of als consultant; probleem is 
natuurlijk dat dat op termijn niet meewerkt aan de 
sustainability van de onderneming;

• het woord operatie is mogelijk te operationeel, eigen-
lijk zie je dat deze groep mensen aan het onderne-
men is met de mogelijkheden die wordt geboden;

• de directie moet vervolgens het proces voor het 
ondernemen meer en meer faciliteren;

• dan ontstaat er een laag “operationeel management” 
dat vaak ingevuld wordt door zzp’ers of interim  
personeel; dat is geen structurele oplossing voor  
een groeivraagstuk.

Deze ontwikkeling noemen we ‘NextLeadership©’:
• overtuig je directie en collega’s van de Next Step;
• dat lukt door daadwerkelijk stappen te zetten vanuit 

de inhoudelijke overtuigen; experimenteren levert 
meer overtuiging dan erover praten;

• het vraagt ook om duidelijke, snelle en flexibele 
besluitvorming door de ‘operatie’ die wordt gesteund 
door het management (van je fouten kun je leren en 
je mag fouten maken; dat wordt zelfs beloond in het 
extreme geval).

Marketing, sales, communicatie en service
Deze afdelingen, vaak nog silo’s binnen een organisatie, 
hebben iets gemeenschappelijks. ze zorgen alle vier 
voor communicatie met de klant, B2B of B2C. Dat 
betekent dat er vanuit een customer centric (de klant als 
uitgangspunt voor de strategie) gedreven organisatie, 
de mensen van deze afdelingen moeten samenwerken.
Denkend vanuit de zelfondernemende mensen en 
afdelingen, zal er meer en meer door de mensen zelf 
buiten de lijnen gehandeld moeten worden, haal de in-
formatie op die je nodig hebt. De ontwikkelingen gaan 
een dusdanige kant op dat we adviseren:

Er is een brengplicht van informatie!

Vaak wordt aangegeven bij het samenwerken dat 
er een “breng- en haalplicht” is. Door de afspraak te 
vereenvoudigen, een brengplicht, is er sowieso minder 
onderlinge communicatie nodig. Het is wel belangrijk 
dat je, vanuit de competenties van de mensen, zorgt 
dat iedereen weet waar hij of zij de informatie naar 
toe moet brengen.

Technisch gezien zijn daar veel mogelijkheden voor, 
menselijk houden we vaak nog informatie bij ons en 
handelen we nog teveel van “kennis is macht”. “Kennis 
is macht” past gewoon niet meer bij het ondernemen 
van nu. “Kennis delen is kennis vermenigvuldigen” 
is het uitgangspunt voor de nextleader.

Deel de informatie en inzichten vanuit de verschillende 
klantcontact momenten en touchpoints, zorg voor het 
herleiden van data in de verschillende bronnen naar 
informatie en deel de informatie op die plekken waar 
het noodzakelijk is.

“Mensen moeten 
meer vanuit de auto-
nomie beslissingen 

nemen en niet 
controleren maar 
‘in control’ zijn’
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Take the lead
Mensen, managers, iedereen binnen een organisatie 
of onderneming moet meer “the lead” nemen. 
Handel vanuit een ondernemingsperspectief, wees 
niet roomser dan de paus, kleur soms buiten de lijnen.
In de komende jaren kruipen we meer uit onze schulp. 
De technologische en digitale ontwikkelingen gaan 
zo snel dat het nagenoeg onmogelijk is om alles bij te 
houden. Dat betekent enerzijds meer kennis delen en 
de hulp vragen van anderen. Anderzijds is het ook een 
beslissing nemen, het voortouw nemen en uitrollen.

In het geheel betekent dat dat je gaat doen wat je vindt 
dat je moet doen, met die informatie die je op dat 
moment ter beschikking hebt. Natuurlijk kun je dat 
wat je doet onderbouwen en toelichten vanuit je eigen 
competenties en de beschikbare kennis, informatie en 
inzichten.

Ongeorganiseerd organiseren
Het werken vanuit een traditioneel ingerichte en op-
gebouwde organisatie, denk aan de structuren van 
Mintzberg of de harkjes organogrammen, is niet meer 
van deze tijd. In de inleiding van deze trend is al toege-
licht dat het werken in tijdelijke groepen toeneemt.

Is dat dan agile? De betekenis van agile is “lenig”. 
Agile werken en denken is een dusdanige organisatie 
bouwen die aan de steeds veranderende wensen kan 
blijven voldoen. In de basis betekent het dus “inspelen 
op veranderingen”. Dat zie je ook begrippen als werken 
in een tribe, task force of projectgroep als synoniemen. 
Vanuit het ongeorganiseerd organiseren zorg je ervoor 

dat iedereen binnen een organisatie kan meedenken 
en meewerken aan het ontwikkelen van de organisatie. 
Er is geen harkjes organisatie maar een flexibel wer-
kende, op de veranderingen in spelende organisatie. 
Je maakt gebruik van de competenties van de mensen 
maar zeker ook moeten de mensen ook die dingen 
doen die zij zelf leuk vinden. De mensen binnen de 
organisatie “beoordelen” elkaar.

Door deze vorm krijgen mensen de ruimte om zich te 
ontwikkelen, door deze ontwikkeling heeft de onderne-
ming als totaal er baat bij. Managers/directies komen 
dichter bij de operatie en de operatie gaat zich meer 
mengen in management. 

Zelfondernemend
Het is niet vanzelfsprekend dat het Semco Style Frame-
work steeds succesvoller aan het worden is en vaker 
wordt toegepast. Kijk op de website www.semcostyle.
org/nl voor meer informatie over het Framework, de 
postdoc Digital Marketing Strategie & Leiderschap van 
Beeckestijn Business School geeft ook inzicht in het 
Framework van Semco (www.beeckestijn.org). 

Het framework is opgebouwd uit vijf principes:
• vertrouwen
• reductie van controle
• zelfsturing
• extreme stakeholder alignment
• creatieve innovatie

Kenmerkend voor deze manier van werken is dat 
iedereen zijn rol heeft binnen een organisatie.
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DIgITAL CONSuMeR
De digital consumer is zowel een zakelijke relatie 
alsook een consument waar je een relatie mee aan-
gaat. Het steeds kleiner worden van het verschil tussen 
B2B en B2C is door de auteur van Digital Insights al 
eerder genoemd in andere publicaties of uitspraken 
van hem. Het is nu al een meer gedragen issue, klanten 
uit de zakelijke markt zijn net als mensen uit de consu-
mentenmarkt gewoon mensen. Werken en privé zaken 
lopen steeds vaker door elkaar heen, werken en leven 
is niet meer zo strak gescheiden. Besluitvorming vindt 
plaats in een complexe omgeving van veranderende 
media en verschillende besluitvormingsteams (ook wel 
de DMU). Dus praten we over H2H, human to human. 
Vandaar dat er niet wordt gesproken over digital 
consument maar digital consumer, zakelijk en privé.

gedrag van mensen
Naarmate de digitalisering meer invloed heeft op de 
maatschappij, de mediaconsumptie en het consu-
mentengedrag, wordt het steeds belangrijker voor de 
ondernemer en marketeer om de klant te kennen. 
Dat ligt voor de hand, maar toch is het nog steeds een 
issue. We zien door die ontwikkeling ook de rol van 
marketing veranderen (zie Digital Branding). Wanneer 
de vraag aan een gemiddelde marketeer wordt gesteld 
of hij zijn klant kent, opent hij of een Excel-bestand of 
powerpoint-presentatie. Bijzonder, want je moet jouw 
klant kennen van haver tot gort. Als ik immers vraag 
naar je partner, kinderen en familie, grijp je ook niet 
terug op Excel of powerpoint. Wanneer we behaviour 
centraal stellen in de benadering van de markt, heeft 
dat ook consequenties voor de bepaling van de markt. 
Als het gedrag van de klant centraal staat, kan een 
onderneming die niet direct concurrerend is maar wel 
inspeelt op het gedrag van de afnemer, een directe 
concurrent worden (zie ook Digital Business).

Het gedrag van mensen wordt mede bepaald door de 
volgende punten.

Rechtvaardigheid
• mensen willen vanuit een rechtvaardig systeem met 

elkaar leven, rechtvaardigheid wordt ervaren als sub-
jectief, eigen belangen zijn namelijk altijd belangrijker;

• het aantal discussies over verschillende maatschap-
pelijke onderwerpen neemt toe gedreven naar de 
wens van rechtvaardigheid;

• ook de discussie over mannen, vrouwen of praten we 
over mensen neemt een rol in komende jaren, dat heeft 
ook effect op marketing en business door bijvoorbeeld 
de wijze van communiceren en de mate waarin de ge-
slachten verdeeld zijn in rollen binnen het bedrijfsleven.

Ontspanning
• werken en ontspanning moeten meer in balans zijn, 

de behoefte om tijdens het werk ook te ontspannen 
en een meer evenredige verdeling van werk en  
ontspanning neemt toe;

• werkgevers moeten meer denken vanuit dit principe 
naar de inrichting; werken vanuit zelfondernemende 
teams lost dit op, mensen kiezen zelf de mate waarin 
ontspanning en werk in balans zijn;

• sportverenigingen moeten nadenken hoe de vereni-
ging een bijdrage kan leveren aan de wens van  
mensen om te ontspannen; mensen willen namelijk 
ook niet meer voortdurend in een vast omlijnd  
programma te werken; we worden steeds flexibeler 
in onze tijd en willen ontspannen wanneer dat kan.

Relaties en netwerken
• de relatie met vrienden en familie blijft een  

belangrijke factor voor een solide basis;
• netwerken vanuit de werkomgeving levert ook een 

bijdrage aan het succes en het gedrag;
• de sociale netwerken vormen een steeds groter  

wordende factor van invloed op het gedrag van  
mensen, de invloed van mensen die je feitelijk niet 
kent vormen voor veel mensen de doorslag bij 
het nemen van een beslissing, denk aan reviews, 
rankings, rates en beoordelingen van producten; we 
beslissen dus op basis van ervaringen van anderen;

• daarnaast wordt die beslissing steeds later genomen 
in het besluitvormingsproces, we laten ons als mens 
steeds later en vaker beïnvloeden; als marketeer 
moeten we daar rekening mee houden door op  
de juiste moment in te spelen op de behoefte  
aan informatie.

Behoeften
 van mensen

Rechtvaardigheid

Ontspanning

Relaties en netwerken

Gezond leven

Competenties

Primaire behoeften
(ook wifi, bereik 

en stroom)

Woning en kantoor

Welzĳn

Behoeften van een mens

©mentkuiper

7



Gezond leven
• we worden ons als mens steeds meer bewust van het 

gezond leven;
• denk aan de behoefte van het weten van de her-

komst van onze producten, de wijze waarop produc-
ten geproduceerd zijn en andere ontwikkelingen;

• door het toepassen van Internet of Things mogelijk-
heden kan de mens onderkennen waar de producten 
exact vandaan komen;

• de balans vinden tussen gezonde en minder gezonde 
producten neemt een aandeel in. 

Competenties
• opleidingsinstituten zijn vaak gericht op het opleiden 

van mensen/studenten/jongeren voor functies die 
 na de opleiding van vier jaar niet meer bestaan;
• we moeten ons verdiepen in de competenties die 

nodig zijn om flexibel te bewegen in een snel veran-
derende maatschappij; functies binnen bedrijven 
worden rollen en een rol wordt ingevuld op basis  
van vaardigheden;

• in profielen, offline en online, zal steeds vaker ge-
 keken worden naar de competenties en vaardighe-

den in plaats van “scholing en opleiding”.

Primaire behoeften
• de primaire behoeften worden vaak gerelateerd aan 

de piramide van Maslow, de primaire behoeften zijn 
die behoeften die we nodig hebben om te kunnen 
blijven leven; in die primaire behoeften staan wifi, 
bereik en stroom steeds meer centraal;

• we zien nu al dat mensen in gebieden waar het weer 
onstuimig kan worden wordt geadviseerd om ver-
schillende devices op te laden, niet tegelijk te gebrui-
ken, beschik over een powerbank en zorg voor het 
beschikbaar zijn van devices; je ziet dat naast eten en 
water de primaire behoeften gaan verschuiven.

Woning en kantoor
• het werken en leven wordt steeds vaker geïntegreerd, 

werkplekken en woonplekken vallen samen, de  
devices en andere digitale hulpmiddelen maken 
het werken en leven op verschillende plekken ook 
mogelijk;

• denk ook eens aan:
- kantoren die langer leeg staan dan dat er in wordt 

gewerkt, daar hebben we dus capaciteit om andere 
activiteiten uit te voeren

- huizen van mensen staan vaker leeg dan dat er 
mensen actief in bezig zijn, huizen kunnen gebruikt 
worden voor andere activiteiten

- het zijn natuurlijk voorbeelden van sharing, een 
trend die komende jaren steeds meer toeneemt  
(De auteur heeft in andere publicaties of tijdens 
sessies uitspraken gedaan waarin hij aangaf dat 
sharing steeds meer zou gaan toenemen, we zien 
nu dat overheid gaat kijken of het autorijden meer 
ingevuld kan worden vanuit de sharing-gedachte).

Welzijn

• het welzijn van de mens vormt een combinatie  
van alle genoemde elementen; het welzijn en onze 

perceptie ervan staan ook ontwikkelingen in de weg,  
dat maakt het gedrag van mensen ook complex; stel 
mensen maar eens voor dat we huizen gaan sharen, 
dan ontstaat er met aan zekerheid grenzende stellig-
heid wel een dispuut.

Insights
Het gedrag van mensen is op basis van insights goed 
te herleiden, analyseren en te vertalen naar bruikbare 
informatie. Die bruikbare informatie wordt dan vertaald 
naar persona’s.

Je kunt ook de vraag stellen of de digitalisering wel 
invloed heeft op ons gedrag. Natuurlijk verandert ons 
gedrag. Kijk maar naar het aantal keren dat we ons mo-
bieltje in de hand nemen per dag, meer dan 250 keer 
ondertussen. Dat is ongeveer elke 4 minuten een keer, 
slaap meegerekend. En de verwachting is dat het aan-
tal keren alleen maar gaat toenemen omdat we steeds 
meer met ons mobiel gaan doen en moeten doen. 

Denk aan:
• betalen;
• snel iets opzoeken;
• deuren en gebouwen openen;
• drank laten komen;
• verzendafspraken maken;
• dagelijkse boodschappen;
• huisinrichting en sfeer;
• verwarming;
• sociale contacten;
• memo’s maken;
• route bepalen;
• auto of andere voertuigen starten.

Oh ja, je kunt er ook mee telefoneren. 

“We worden ons
als mens steeds 

meer bewust van 
 het gezond leven”
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Wanneer we dat gedrag weer als uitgangspunt nemen, 
zien we ook de ontwikkeling dat we zweven tussen 
offline en online. We gaan meer offline lezen, fysieke 
netwerkbijeenkomsten nemen in belang toe, winkels 
blijven bestaan zolang er een experience is en werken 
doen we voorlopig ook nog op de werkplek.
 
Onze dagindeling gaat wel steeds meer op de schop. 
Het indelen van onze dagen van 7.00 tot 23.00 uur – met 
als standaard 7.00 uur ontbijt, 9.00 tot 17.00 uur werk, 
diner van 18.00 tot 20.00 uur en daarna sporten en re-
laxen met vrienden – gaat veranderen. Het werk starten 
we bijvoorbeeld om 6.00 uur, want daarmee zijn we de 
files voor. Wanneer we onze aanvangstijden wijzigen, 
kan namelijk de infrastructuur van Nederland alle wegen 
en sporen garanderen zonder files en met zitplaatsen!

Het gedrag wordt mede bepaald door onderstaande 
facetten.

Sociale media
• de contacten met anderen, bekend of minder be-

kend, bepalen steeds meer ons gedrag, de mate van 
beïnvloeding neemt in de toekomst alleen maar toe.

(Online) advertentie
• het koopgedrag wordt voor 95% bepaald door 

onbewuste impulsen, door het toenemende gebruik 
van devices is het digitaal adverteren, in elk geval 
aanwezig zijn, belangrijk om het gedrag van mensen 
te beïnvloeden.

(Online) zoekgedrag
• omdat ons gedrag verandert gaan we ook anders 

zoeken, we gebruiken andere zoekwoorden en con-
structies, zoeken op de wijze waarop ook ons gedrag 
wordt bepaald.

Mentale beïnvloeding

Mentale
beïnvloeding

Sociale media

(online) advertentie 

(online) zoekgedrag

Visualisatie

Locatie 

Netwerk

Personalisatie

24/7

Neuromarketing

Usability 

Acceptatie 

Mobiel bereik

Fysiek/online winkelen

Perceptie 

Veranderingen 

Internet of Things

Touchpoints
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Visualisatie
• de wijze waarop de boodschappen worden weer- 

gegeven zorgen dat we er wel of geen aandacht  
aan schenken;

• bewegend beeld wordt steeds belangrijker.

Locatie
• de locatie online en de locatie offline vormen  

de samenhang om ons gedrag heen;
• waar lopen en leven we, offline en in welke  

omgevingen; datzelfde geldt ook voor online;
• location based boodschappen vormen een belang-

rijk aandeel in een marketingstrategie.

Netwerk
• je netwerk bepaalt altijd al het gedrag, door de snelle 

ontwikkeling van meer en andere online netwerken, 
zal het gedrag steeds vaker, later en meer onvoor-
spelbaar beinvloed worden.

Personalisatie
• in de offline wereld is al aangetoond dat gepersona-

liseerde marketingcommunicatie beter werkt dan 
niet gepersonaliseerd, dat is online niet anders, het 
zorgen voor personalisatie maar nog verdergaand,  
op jouw persoonlijke gedrag, zal ons gedrag alleen 
maar beïnvloeden.

24/7
• mensen kopen en kijken op de meest ongeregelde 

momenten, het is niet vanzelfsprekend dat je alleen 
van 0900 tot 1700 uur winkelt; gedrag van mensen  
is niet meer te omvatten in een vast tijdskader;

• we willen zelf bepalen wanneer we iets online uit-
 voeren; alle bedrijven zullen steeds meer daarop in 

gaan spelen, de 24-uurs economie waar we het al 
lang over hebben neemt toe in toepassingen;

• dat betekent dat we ook als ondernemers daar op in 
moeten spelen, we hoeven niet 24 uur open te zijn 
maar wel zorgen dat we op een bepaalde manier 
inspelen op de behoeften van de klant (de eerste ge-
meenten hebben al een wet ingesteld die aangeeft dat 
ondernemingen (winkeliers) 24 uur open mogen zijn.

Neuromarketing
• de neurologie in onze uitingen nemen in belang toe;
• rekening houdend met de methode van zoeken,  

kijken en kopen is de wijze waarop je omgaat met 
tekst en beelden relevant;

• onze spanningsboog is minder dan die van een  
goudvis, daar moeten we rekening mee houden.

Usability
• mensen gaan steeds meer clicken, zappen, grazen en 

browsen; we willen meer bekijken in minder tijd; de 
neuromarketing is al genoemd, de wijze waarop je devi-
ces inricht, de usability, is sterk bepalend voor het succes;

• op het moment dat we te veel moeten nadenken of 
te complex moeten kijken of clicken is onze intentie 
verdwenen.

Acceptatie
• zorg voor een aansluiting bij de acceptatie van alle 

media en inzet van media in relatie tot de wijze  
waarop de klant wil dat we met hem communiceren.

Mobiel bereik
• we gebruiken onze mobiel, althans we kijken er op, 

meer dan 250 keer per dag, dat neemt alleen maar toe;
• zeker wanneer we mobiel zien als meerdere toepas-

singen zoals smartwatches en andere IoT achtige 
devices; ook de smartwatch gaat zijn intrede versnel-
len, naast de innovator merken zijn er nu ook design 
merken die smartwatches aanbieden.

Fysiek/online winkelen
• de relatie tussen clicks en bricks wordt steeds groter, 

ook in de toekomst zijn er nog winkels, de redenen 
waarom mensen naar de winkel komen verandert, 
het wordt steeds meer experience en nice-to-shop  
in plaats van need-to-shop.

Perceptie
• de perceptie van mensen over ontwikkelingen, zorg 

voor een aansluiting van een innovatie met de wijze 
waarop mensen er naar kijken.

Veranderingen
• Darwin gaf het al aan, de toekomst is mooi als je 

durft te veranderen en mee te gaan met de ontwikke-
lingen die er zijn;

• in de toekomst zijn er ook altijd mensen die niet  
mee willen, toch zal uiteindelijk iedereen zijn gedrag 
aanpassen.

Internet of things (IoT)
• de mate waarin we gebruik maken van de diverse 

devices waar technologie aan gekoppeld zit (zie ook 
de trend Digital Mobil Devices).

Touchpoints
• door de toename van het aantal touchpoints neemt 

ook het aantal momenten toe waarop we contact 
met klanten hebben, data kunnen verzamelen en we 
mensen verder kunnen helpen;

• zorg voor een voortdurend proces om huidige touch-
points te optimaliseren, touchpoints te verwijderen 
omdat ze geen bijdrage meer leveren of touchpoints 
toevoegen omdat er meer gebruik van gemaakt 
wordt.
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Dit gedrag komt steeds meer tot uiting in een zoge-
naamde journey. Onder de term journey vallen de 
begrippen ‘customer journey’, ‘buyer journey’, 
‘employee journey’, ‘target group journey’, ‘klantreis’, 
‘donateursreis’, ‘patiëntreis’ en alle andere kreten 
die hierbij gebruikt worden. 
Opvallend is dat het woord ‘klantreis’ wordt gebruikt. 
Het is, als we de Nederlandse taal er op los laten, 
immers vaak een ‘reis van een potentiële klant’.

In de ontwikkeling van de journey wordt steeds vaker 
rekening gehouden met elementen als:
• de touchpoints;
• het veranderend mediaconsumptiegedrag en de 

daardoor veranderende touchpoints;
• de call-to-action binnen de journey;
• het meten van de inspanningen binnen de journey;
• de resultaten op basis van de call-to-action enerzijds, 

de emotionele waarde en aspecten anderzijds;
• het aanhaken van nieuwe media en contactmomen-

ten maar ook contactmomenten die verdwijnen op 
basis van veranderende mogelijkheden in het medi-
um of verdwijnen van het medium;

• de dynamiek in de communicatie en derhalve de ver-
schillende bewegingen (denk aan rotaties en iteratie-
ve communicatieprocessen) maakt dat de journey, 
die initieel lineair is opgesteld, een dynamisch geheel 
wordt en het deels zelfs al is.

De ontwikkeling van de journey staat dus niet meer 
op zichzelf, maar wordt een integraal onderdeel van 
de ‘dagelijkse’ werkzaamheden. Het gebruik van een 
journey levert meer effectieve resultaten op. 
Daarbij moet de journey wel onderhouden worden. 
Het onderhoud dient dan wel plaats te vinden op de 
momenten dat er iets verandert. Een evaluatie eens 
per jaar is onvoldoende.  

De journey gaat zich verder ontwikkelen vanuit meer-
dere invalshoeken. Dat zorgt ervoor dat een journey 
niet meer vanuit één invalshoek te ontwikkelen is.  
De dimensies die een customer journey bepalen zijn:
• het besluitvormingsproces van een klant
• de samenstelling van de DMU op basis van rol en 

persona 
• de reis van de (potentiële) klant
• de media die wordt gebruikt

De dimensie, de klantreis, is niet weer te geven in het
model. Het vormt de vierde as van een customer 
journey ontwikkeling.

persoonlijk
Mensen willen persoonlijk aangesproken worden, dat 
is eigenlijk niets nieuws omdat in het direct marketing 
tijdperk dit al is onderzocht en vastgesteld. Ook in 

dat tijdperk is hiermee succesvol geëxperimenteerd.
Online zien we die ontwikkeling ook. Door technolo-
gische mogelijkheden ontstaan er meer mogelijkheden:
• ons kijk- en leesgedrag bepaalt het aanbod  

van inhoud;
• advertenties op radio en TV worden op basis van 

persoonlijk gedrag bepaald en ook als persoonlijk  
aangeboden;

• aansluiting van de verschillende devices en  
touchpoints;

• retargeting gaat niet alleen op basis van ons  
gedrag op de website en sociale media maar zal  
aansluiting vinden bij meer bronnen;

• location based gaat ons meer persoonlijk aanreiken 
van informatie. 

Bij het uitzetten van enkele gegevensbronnen door 
mensen kan het zijn dat de persoonlijke aanbiedingen 
niet gegeven worden, dat is bepaald door de privacy 
wetgeving.

Besluitvorming van de klant
De theoretische besluitvorming bestaat uit de stappen:
• behoefte erkenning op probleem herkenning;
• informatie verzamelen;
• informatie evalueren;
• koop;
• gedrag na de koop.

Vanuit de digitalisering zien we natuurlijk ook andere 
stappen in de besluitvorming. De mens die in de ver-
schillende stappen actief is om iets te gaan aanschaf-
fen is in ontwikkeling:
• het wordt steeds meer een iteratief proces in plaats 

van een linair proces;
• de mate van beïnvloeding neemt toe, er zijn steeds 

meer mensen gezamenlijk actief; 

Behoefte
Onderzoeken

Verzamelen
Beslissen

Contact zoeken

Koop
Wachttĳd

Ontvangst

Gebruik

Binden

Televisie commercial

Eigen website

Nieuwsbrief

Facebook Community

Facebook advertentie

SEO

SEA

Huis-aan-huis

Retargeting

PERSONA A

PERSONA B

PERSONA C

PERSONA D

PERSONA E
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• het netwerk van mensen in de journey wordt groter, 
de mate van beïnvloeding neemt in kwantitatieve zin 
toe maar ook in kwalitatieve zin (reviews en ran-
kings).

Dat betekent dat mensen steeds grilliger in de besluit-
vorming zijn, vaak op een later moment beslissen en 
zelfs op het laatste moment nog beïnvloedt worden 
door de omgeving en het netwerk.
Met deze inzichten moeten marketeers steeds meer 
letten op de veranderingen in het gedrag in de journey 
en daar eerder op inspelen.

Digitale inwoner
Op termijn zijn we geen Nederlander meer maar 
een digitale bewoner van een universum. De eerste 
stappen zijn al gezet door Estland waar je als mens je 
kunt inschrijven als digitale inwoner, dat zorgt er ook 
voor dat je als digitale inwoner een digitaal bedrijf daar 
kunt starten.

user experience (uX)
Design thinking neemt vanuit meerdere invalshoeken toe:
• design thinking is steeds meer de schakel tussen 

“een product maken” en het ontwikkelen van een 
mooi design

• het gaat om het effectief toepassen van de mogelijk-
heden die er zijn, zowel vanuit het gebruik alsook  
de toepassing;

• mensen willen een product dat werkt en gemakke-
lijk te bedienen is; je ziet dat in de ontwikkeling van 
smartphones waar steeds meer vanuit design  
thinking nieuwe toepassingen worden toegevoegd, 
denk alleen al aan menu knoppen, werkwijze van 
camera’s en andere toepassingen;

• ook is UX gericht op het optimaliseren van de  
customer journey in relatie tot de wijze van kopen  
van de klant.

Het nadenken over “design” in de brede zin van het 
woord neemt in belang toe. Het is ook een raakvlak 

geworden van twee invalshoeken. De mindset bij 
design thinking is een resultante van rationeel denken 
en creatief denken.

De UX deskundige in een organisatie wordt onmisbaar 
en zal bij die Task Force, projectgroep of agile groep 
een rol spelen op het snijvlak van meerdere disciplines. 
De verbindende factor tussen productmanagement, 
marketingcommunicatie, sales en service.

DIgITAL ALgORITHM
Er komt steeds meer data beschikbaar. Bedenk maar 
eens de hoeveelheid media die gebruikt wordt en de 
data die daaruit herleid wordt. Elk touchpoint levert 
data op namelijk. Wanneer we daar ook de data bij 
betrekken die mogelijk onbewust beschikbaar gesteld 
worden, denk aan alle (IoT) toepassingen en devices.
We zijn het ons niet bewust mogelijk maar we zijn 
nagenoeg de gehele dag traceerbaar. Mobiele telefoons 
worden niet uitgezet, er hangt een deurbel die online 
communiceert, huis systemen die digitaal aangestuurd 
worden, auto’s die voorzien zijn van Google navigatie, 
de gehele dag worden we als mens door camera’s 
waargenomen en natuurlijk de smartphones en smart-
watches. Alles levert data op. Met die data en de logica, 
het algoritme, is het mogelijk om gedrag te voorspellen 
en daar de marketingstrategie op aan te passen.
• op basis van het zoekgedrag kan Google ons moment 

van de dood voorspellen (door te zoeken op speci- 
fieke termen geef je een indicatie af, op basis van  
de wet van de grote getallen is de kans dat je dan 
overlijdt significant aanwezig);

• mobiele devices geven al aan wat de reistijd is naar  
de volgende locatie zonder dat de navigatie in de 
auto is aangezet;

• app’s vertellen me dat ik koffie moet bestellen;

Rationeel denken Design denken Creatief denken

zakelijk perspectief oplossingsgericht perspectief design perspectief

linker hersenhelft beide hersenhelften rechter hersenhelft

focus op rekenen en lezen focus op optimale combinatie focus op zien en voelen

gestructureerd gebruik maken van intuitie emotie gedreven

duidelijke vraag en uitdaging samensmelten van vraag en ontwikkeling vanuit het ontwikkelen gedreven

oplossingsgericht een vraag is het begin van het proces is er een vraag?

vanuit feiten een beslissing nemen proces van design thinking vanuit gevoel een oplossing ontwikkelen

een fout remt de voortgang van een experiment leer je je creatie is nooit fout

probleemanalyse aanvliegen probleem vanuit verschillende per-
spectieven of omdenken

holistische kijk op het geheel

focus op analyse iteratief proces van feiten en gevoelens focus op gevoel
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• mijn Google assistent regelt zaken voor me en geeft 
aan wat er belangrijk is op het moment van de vraag;

• een robot geeft genegenheid op het moment dat de 
gesprekspartner verdriet uitstraalt.

Het kan dus niet lang meer duren dat:
• een bestelling aankomt op het moment dat ik  

daadwerkelijk thuis ben, er gaat een signaal naar  
de bezorger;

• een AED zelf alarm slaat als er binnen een bepaalde 
straal iemand hartfalen heeft.

Deze ontwikkelingen kunnen allemaal op basis van de 
algoritmen die we uit onze data herleiden. Door maar 
voldoende data met elkaar in relatie te brengen en er 
vanuit gaan dat veel data de waarheid steeds meer 
benadert, zonder de statistiek in te gaan rondom 
betrouwbaarheid en zekerheid.

Vanuit het verzamelen van data, al dan niet IoT in 
relatie tot AI (Artificial Intelligence), zal ons leven 
veranderen.
• een robot helpt in de zorg;
• we hebben een “partner” in de vorm van een robot;
• door de data te combineren, AI, voorspellen we  

gedrag, bijvoorbeeld het kopen van producten,  
Amazon maakt daar nu al gebruik van in haar online 
en offline winkels;

• in B2B helpen we met het inkoopproces, het pro-
 ductieproces (op basis van AI zien we de mogelijke 

verstoringen in het systeem al ontstaan).

AI gaat ons leven beheersen, overnemen maar op zijn 
minst beïnvloeden. Afgelopen jaar deed de menselijke 
robot Sophia haar intrede in onze maatschappij. Een 
robot die steeds meer menselijke trekjes gaat ver-
tonen, antwoorden geeft op complexe vragen maar 

vooralsnog gevoelens uit de weg gaat. Deze menselijke 
robotten kunnen straks dus steeds meer. Volgens de 
ontwikkelaar is Sophia nog steeds in ontwikkeling, haar 
ledematen worden 2019 verbeterd en haar bereik aan 
kennis zal vergroten. Verwachting is dat ze ook Neder-
lands gaat spreken. Bedenk wat deze robot allemaal 
van ons over kan nemen. Vanuit het maatschappelijk 
kader zijn er natuurlijk ook vragen en dilemma’s.

zo kunnen we de Tesla ook als een robot zien. In prin-
cipe kan de auto zelf rijden en zelf navigeren. Het wordt 
alleen door ons niet geaccepteerd:
• kunnen we het menselijk aan dat we een auto rijden 

zonder zelf invloed te hebben
• in plaats van je auto parkeren, brengt de auto je naar 

de binnenstad, zet je af en rijdt weer de stad uit; dan 
een andere rit uitvoeren of wachten op jouw bericht 
dat je weer opgepikt kunt worden

• juridisch is het een dilemma omdat onze volledige 
wetgeving er niet op is in gericht

• vanuit het verzekeren is het lastig, wie is nu aan-
sprakelijk, de bestuurder die geen bestuurder is, de 
fabrikant van de auto, de auto zelf? We zien hier een 
ontwikkeling die dus te snel gaat voor ons

Compliance Marketing
Een ontwikkeling die het gevolg is van de ontwikkelingen 
op juridisch vlak in relatie tot de maatschappelijke rol 

van de onderneming. Er is geen organisatie, onder-
neming, directie of Raad van Bestuur meer die verant-
woordelijk gesteld wil worden voor juridische aspecten. 
Omdat de consument (zakelijk en privé) steeds meer 
weet en beschikbare informatie transparant is, wordt 
de afnemer ook steeds kritischer en zich bewuster van 
het product en dienst. Een letterlijke invulling van de 
term Marketing Compliance is “het naleven van de wet- 
en regelgeving vanuit marketingperspectief”.

Denk maar aan de volgende voorbeelden:
• producten of diensten die niet deugdelijk zijn als  

gevolg van niet goed functioneren (denk in 2018 
maar aan de Stint; het ongeval in Oss levert een  
situatie op waarbij bedrijf failliet gaat);

• het lekken van data en gegevens van klanten;
• niet verantwoorde productiemethodieken (fabrieken 

in landen die mensen niet goed behandelen en beta-
len en waar jouw producten worden geproduceerd);

• vanuit devices die niet goed werken, de gevolg- 
schade.

Dit zijn maar vier voorbeelden waarbij vaak ook 
financiële schade gepaard gaat. De menselijke en 
emotionele schade, ook bij de benadeelden, maar 
ook bij de marketeers kan groot zijn.

Deze wet- en regelgeving gaat een steeds grotere rol 
spelen. Op den duur verwacht ik dat juist het aantal 
vastgestelde wetten en regels zal verminderen. 
De mogelijkheid om echter publiciteit te zoeken door 
de gedupeerden is groot waardoor de schade ook 
immens kan zijn. De mensen in het algemeen gaan 
steeds vaker kijken naar aspecten als:
• beveiliging en gebruik van data;
• productmethodieken;
• locaties waar geproduceerd wordt;
• groene en duurzame oplossingen.
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Artificial	Intelligence
Door de jaren heen is het verzamelen van data toe-
genomen. We zijn vanuit het handmatig registreren 
van reacties gekomen tot het digitaal registreren van 
gedrag en gaan naar het tijdperk dat elke beweging 
via data wordt geanalyseerd. Die data leidt dan tot 
informatie en een gevolg is dat er een device iets 
gaat doen. Dat device kan een smartwatch zijn maar 
ook een robot die aan onze gezichtuitdrukking onze 
gemoeds- en fysieke toestand herkent en daar op rea-
geert. Uiteindelijk zelfs proactief.

De ontwikkeling van data ziet er als volgt uit:
Fase 1 - de documentatiefase.
Dit is de fase waarin we het ons realiseerden dat er data 
beschikbaar was. Die informatie werd verzameld en 
opgeslagen, voordat er systemen waren gebeurde dat 
handmatig, via excell naar marketing gerichte software.

Fase 2 - de combinatiefase.
In de combinatiefase werd er door de marketeers al 
meer nagedacht over de data die verzameld werd en 
verzameld kan worden. De intrede van online en  
digitale mogelijkheden enerzijds en de event driven 

marketing anderzijds is in deze fase het aandachts-
punt. Voor veel marketeers en bedrijven is dit de fase 
waarin ze opereren. Er wordt veel gezien en geregis-
treerd, van daaruit wordt er uitgebreid gecombineerd 
en leidt deze analyse tot informatie. Vaak nog vanuit 
de relatieve onbekendheid met de mogelijkheden en 
beschikbare data.

Fase 3 - de cloud fase.
De fase van morgen. Vanuit het beschikbaar hebben 
en stellen van data wordt het mogelijk om onbekend 
combinaties te verkrijgen. Die cloud technieken helpen 
ons aan inzichten die we eerder niet hebben gehad. 

Een paar willekeurige voorbeelden:
• relatie tussen het zakelijk koopgedrag en privé  

koop gedrag;
• relatie tussen rijden per auto, rijden per openbaar 

vervoer en koopgedrag;
• relatie tussen online gedrag en toekomstig gedrag 

online en offline.

Fase 4 - de artificial intelligence fase.
In de fase van overmorgen zien we dat de verschillen-
de data die voortkomt uit verschillende bronnen met 
elkaar in contact komen. Daar hoeft niet altijd een 
“menselijk gestuurd proces” tussendoor te komen. 
Het zal zelfs zo zijn dat de data elkaar versterken en 
een oplossing genereren. Volgens van Belleghem 
(auteur van boek “Customers the day after tomorrow”) 
zijn er zes stappen van AI in klantenrelatie:
• curatie van informatie;
• informatie aanlevering;
• aanbevelingen (al dan niet door mensen of robots);
• voorspellingen;
• automatisatie en robotisering;
• contextuele analyse.

©mentkuiper
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Dat kan ook worden weer gegeven in de volgende  
artificial intelligence dataloop.

De elementen van de dataloop:
• de big data en small data zorgen voor de data die,  

op welke plek dan ook en hoe dan ook, beschikbaar 
zijn en relevant zijn voor jouw vraagstuk of dilemma;

• op basis van die data is het gedrag van de klant op 
individuele basis te onderkennen en heb je ook beeld 
van de insights die het gedrag mede bepalen;

• de menselijke robots (cobots) zorgen dan voor  
het weergeven van het uiteindelijke gedrag;

• door de dynamische content is het mogelijk  
om in te spelen op snel veranderend gedrag;

• het gehele proces wordt ondersteund door de  
benodigde technologische processen;

• om daaruit weer nieuwe andere en vebeterde  
touchpoints te herleiden die weer big data en  
small data opleveren.

Artificial	Intelligence	is	
vaak nog een black box.

We moeten ons realiseren dat door de AI mogelijkheden 
en technologieën beslissingen nemen die een grote 
impact hebben op ons leven. Dat vraagt ook om na te 
denken over ethiek. 

Vanuit AI is het mogelijk dat er door de robot en 
machine beslissingen worden genomen die niet altijd 
even humaan hoeven te zijn. 

Denk maar aan de volgende voorbeelden:
• op basis van AI wordt gekeken naar iemand die  

geopereerd moet worden, vanuit de AI is de kans  
van slagen te klein;

• het selecteren van mensen die bij je komen werken 
kan door AI gemonitored worden, op basis van AI 
maakt de machine een keuze wie er wel en wie er  
niet komt werken;

• de robot of machine maken zelf keuzes over welke 
voeding het beste is, alleen je lust het gewoon echt 
niet, echter op basis van de beschikbare AI informatie 
neemt de machine de beslissingen;

• door de hoeveelheid beschikbare data kan Google 
onze dood voorspellen; op basis van de wet van de 
grote getallen zie je dat op basis van specifiek gedrag 
er een resultaat is; deze AI geeft aan wanneer de 
persoon die zoekt overlijdt.

AI zal ons leven zeker verrijken en is niet meer weg te 
denken. De toename van de mogelijkheden maar ook 
de nieuwe inzichten en businessmodellen vormen de 
basis voor succes. De keerzijde zal ons in een positie 
brengen die niet gemakkelijk is, een dilemma.

Journey

Touchpoints

AI /

Machine

Learning

Technische

Processen

Dynamic

Content
Customer

Behaviour

Cobots Customer 

Insights

Small Data

Big Data
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“Dat vraagt ook om na 
te denken over ethiek”
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Data
Jouw organisatie moet daarom goed kijken in welke 
data maturity fase deze zich bevindt. Bekijk daarom 
onderstaand maturity model.

Data maken steeds meer een onderdeel uit van de  
strategie van een onderneming. Door deze data  
hebben we gezien krijgen we meer inzicht in:
• gedrag van de klanten;
• behoeften van de klanten;
• het contact leggen met de klanten;
• ontwikkelen van nieuwe en andere producten  

of concepten;
• disruptief zijn op basis van inzichten herleid uit data.

Organisaties moeten wel de groei willen doormaken  
om te komen tot een onderneming die ook klaar is 
voor het werken en ontwikkelen met data.

Fakenews
De vele data en databronnen zorgen er ook voor dat er 
data aan elkaar gerelateerd wordt die leidt tot informa-
tie die niet geheel klopt. Soms is het zelfs dat mensen 
bewust verkeerde informatie met elkaar delen.

Is dat een nieuw gegeven?
Neen. In verschillende oorlogen in het verleden werd 
er ook fakenews verspreid. Een paar jaar geleden was 
er een kop in de krant “Door ecomomische crisis gaan 

mensen wel groener rijden”. Deze kop werd als waar 
aangenomen, niets is minder waar. Door de crisis 
werden er kleinere en zuinigere auto’s verkocht, 
deze auto’s waren milieuvriendelijker dan grote auto’s. 
Een misleidende kop in een landelijke krant.

Met de digitalisering van de media gaat echter het 
verspreiden van nieuwsberichten, goede en fake 
berichten, sneller. Mensen kopiëren berichten, delen 
die en langzaam maar zeker wordt een fakebericht 
een waarheid.

Naast fakenews neemt ook de digitale criminaliteit 
als skimmen en spammen groeien. En worden steeds 
“realistischer”. Ook de mensen die het minder goed 
voor hebben met ons leren door in de digitale 
mogelijkheden.

• De processen worden ook 
 gevoed door externe data, 
 big data en real time data.
• De klant is uitgangspunt.
• Door de data ontstaan 
 kansen die ervoor niet 
 mogelĳk waren of gezien 
 werden
• Er is een CDO; chief data 
 officer; nu integraal over 
 gehele organisatie
• Ontwikkeling van 
 marketing automation, 
 machine learning en 
 artificial intelligence
• Iedereen is overtuigd van 
 noodzaak van data en 
 toepassingen

• Data worden meer door 
 gehele organisatie 
 gebruikt
• De database is meer een 
 data warehouse geworden
• Het meten vindt plaats 
 op omzet en inkomsten
• Er is een CDO; chief data 
 officer
• De organisatie werkt als 
 een eenheid, cross media 
 strategie als uitgangspunt
• Er is een duidelĳke 
 business case voor de 
 implementatie van de 
 data en data-stromen

Data gedreven 
organisatie.
Volledige integratie 
van data in 
processen.

Operationeel 
Data wordt meer als 
structurele 
informatie 
gezien.

Basis
Data is geen standaard 
maar een 
ad-hoc bron.

Marketing 
Data wordt geïntegreerd 
gebruikt in 
strategie.

• Er ontstaat een “data 
 afdeling”
• Gesegmenteerde 
 benadering van doel-
 groepen en klantgroepen
• Met regelmaat wordt 
 data geanalyseerd
• De conversie van een 
 campagne wordt gemeten
• Introductie van KPI’s
• Database vormt de basis 
 van de informatiestromen

• Individueel
• Passief reageren op data
• Bewĳslast van
  toegevoegde waarde 
 van data is groot
• Data wordt niet volledig 
 geloofd
• Er is geen consistentie
• Data is verspreid door 
 organisatie
• Nauwelĳks meten
• Technologie is 
 gefragmenteerd.

Data Manufactoring Maturity Model©
©mentkuiper

“Data maken 
steeds meer een 

onderdeel uit van 
de strategie van 

een onderneming”
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DIgITAL MOBILe DevICeS
De mobiele devices nemen een steeds groter aandeel 
in ons leven. We zien digital en mobile devices natuur-
lijk niet alleen als ons telefoontoestel, alle IoT achtige 
producten zijn immers ook mobiel.

We zijn inmiddels wel een paar jaar verder en zoals we 
al bij de vorige trend (Digital Algoritm) zagen, leveren 
veel mobiele devices ook veel data. 

Mobile maturity
Vanuit de groei van mogelijkheden maar ook het wel 
of niet toepassen van deze mobiele devices in een 
strategie (en vergeet dan niet het gebruik van de data) 
zien we een mobile maturity model ontstaan.

Op basis van dit model kun je herleiden waar je zelf als 
marketeer en organisatie staat. De toekomst zal steeds 
meer gericht zijn op de Mobile First fase. 
Ondernemingen zonder een mobiele strategie zullen 
steeds minder succesvol zijn omdat zij het contact met 
de klant langzaam maar zeker zien verdwijnen.

Internet of Things
Met IoT is er een begrip dat duidt op de vele mogelijk-
heden die er zijn om data te vergaren, van douche-
koppen tot huisdeurbellen, van online gedrag op mo-
biel tot en met de smartwatch, van het gebruik van een 
teddybeer tot en met het spelen op de gamecomputer. 
Overal waar maar enigszins iets electronisch of digitale 
verbinding in zit levert data op. In het kader van de pri-
vacy wordt wel geprobeerd om de dataverzamelingen 
en datastromen te reguleren, in de praktijk blijkt dat de 
ontwikkelingen sneller gaan dan de regelgeving. 
Uiteindelijk accepteert iedereen dat er data zijn. 
De ethische aspecten hebben we al benoemd bij 
het issue AI.

Essentieel bij de ontwikkeling van AI is het vertrouwen 
van de mens!

“Essentieel bij 
de ontwikkeling 

van AI is het 
vertrouwen van 

de mens!”

Mobile awareness

De mobiele devices worden 

onderkend en de data 

wordt niet structureel 

gebruikt.

Mobile Operations

De mobiele devices 

worden ingezet in een 

cross media strategie. 

De data wordt reacties 

gebruikt.

Mobile Strategy

Mobile operations

Mobile awareness

Mobile Operations

De strategie wordt 

opgebouwd met meerdere 

mobiele touchpoints met 

meerdere mobiele devices.

Mobile First

Mobile Operations

De cross media strategie 

wordt volledig opgebouwd 

rondom alle mobiele 

devices. Internet of Things 

heeft een groot aandeel.

A B C D

©mentkuiper

Mobile Maturity
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De ontwikkeling van IoT komt in het bovenstaand 
model naar voren.

Er is een aantal factoren dat mede bepalend wordt 
voor het succes en de toepassing maar ook de accep-
tatie van IoT:

Iedereen gaat er mee werken
• er is geen belemmering meer en alle mensen, van 

jong tot oud accepteren IoT als een gegeven

Veiligheid en vertrouwen

• vertrouwen is het sleutelwoord voor het succes van 
IoT, de data moet veilig zijn, geen gedoe en mensen 
moeten de toegevoegde waarde ervan inzien

Meerdere toepassingen
• de toepassingen van IoT moeten meer zijn dan  

een gadget
• op meerdere devices moet het gemak blijken  

voor de gebruiker
• ook moeten de verschillende devices voor IoT  

op elkaar zijn aangesloten

Retail en zorg accepteren IoT
• de twee branches die het meest tot de verbeelding 

spreken van bij het grootste deel van de doelgroep, 
zodra deze branches meer IoT gedreven apparatuur 
inzetten en dat de doelgroep laten zien, zal de  
acceptatie van IoT alleen maar toenemen

Mobiel gedreven
• de devices die gekoppeld zijn aan de technieken van 

IoT moeten vanuit een mobiel device gestuurd  
en gekoppeld kunnen worden

• het mobiele device gebruiken we nu al meer dan  
250 keer per dag en daarmee wordt het steeds  
meer een gebruiksvoorwerp waar we nagenoeg  
alle handelingen mee verrichten

Alles is gekoppeld 
• de toepassingen die IoT biedt moeten systeem-, 

merk- en productonafhankelijk met elkaar kunnen 
samenwerken, het kan niet zo zijn dat er systemen 
niet met andere systemen communiceren omdat  
de sturingssoftware niet aansluit

IoT staat niet op zich. Het gaat om het vergaren van 
alle data die beschikbaar is in de verschillende touch-
points. IoT is niet meer dan gebruik maken van data  
uit touchpoints, alleen zijn die touchpoints anders 
dan de normale media.

Location Based
Mobile en location based zijn niet los te denken van 
elkaar. Op een mobiel device staat vaak de locatievoor-
ziening aan. Dat betekent dat een combinatie leidt tot 
een goed resultaat. Mits de informatie aansluit bij de 
behoeften van de ontvanger en de relevantie voor de 
ontvanger in combinatie met de locatie waar hij is.

Location based gaat verder. Er komen berichten aan 
die te maken hebben met de locatie waar we naar toe 
onderweg zijn. Denk aan:
• koppelen van de locatie aan de agenda en de  

volgende afspraak
• koppelen van de locatie aan het verplaatsingsgedrag 

dat wordt waar genomen

De relatie van sociale media, mobiel en locatie vormen 
ook een volgende stap. We hadden natuurlijk al de 
afkorting Solomo (social, mobile, local). De volgende 
fase is dat deze combinatie ook nog eens persoonlijke 
berichten bevat en daarna ook meekijkt en meedenkt 
over de verplaatsing die bezig is of aanstaande is. 
Een proactieve melding.

Mobile takes the lead
Mobile wordt vervangen en versterkt door spraak!
Bij naderen van het huis geeft het mobiele device door 
aan de smartspeaker in huis dat we onderweg zijn. 
Op basis van zoekgedrag signaleert systeem dat je 
vandaag wel trek hebt in een pizza. Al rijdend wordt de 
pizza zelfstandig besteld en bezorgd om het moment 
dat je thuis komt! Niet goed, stuur je de pizza terug en 
leert de smartspeaker weer bij voor de volgende keer.
Voice als instrument kan ook heel goed werken als 
SEO-tool. Vanaf 2020 zal de helft van alle queries 
spraak-gestuurd zijn. 

Alles is

gekoppeld.

Iedereen

accepteert

het.

Toename

veiligheid.

Meer mobiel

gericht.

Retail en

zorgindustrie.

Meer

toegepast.

Internet of

Things
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Ander aspect: virtuele en augmented reality maakt 
opmars.

Dat lijkt voor een deel wel op een zinsnede uit een 
Digital Insights van enige jaren geleden. Met name 
augmented reality is aan een nieuwe opmars bezig.
Het bekijken van gebouwen, van binnen en buiten, een 
beeld van de omgeving, het uitvoeren van productie-
werkzaamheden, operaties enzovoort. Op deze manier 
kan een deskundige meekijken met iemand anders en 
direct hulp bieden.

Streaming beelden kijken.
Het kijken naar programma’s (die eerder op televisie 
zijn uitgezonden maar ook programma’s specifiek 
gemaakt voor mobiel bekijken) neemt toe. Ook video’s 
en ander bewegend materiaal. Streaming diensten 
gaan het aanbod zo verleggen dat er vanaf mobiel 
comfortabel naar de programma’s en video’ gekeken 
kan worden.

DIgITAL SHARINg
Het delen van producten is steeds meer 
toe aan het nemen.
• we rijden al gezamenlijk in auto’s;
• boten worden gedeeld;
• onze huizen delen we;
• materiaal voor het klussen;
• eten dat aan het eind van de dag over is wordt  

gedeeld of verkocht tegen lage prijs;
• de vormen van “samenwerken” in verschillende 

“co-“concepten neemt toe, we helpen gezamenlijk 
mensen weer op de been na een ramp, we helpen 
een bedrijf om te kunnen starten.

Het zijn maar een paar voorbeelden. Vraag is ook  
wanneer de kentering komt en we klaar zijn met delen. 

De overheid bemoeit zich met de regelgeving rondom 
verschillende concepten zoals AirBnB en Uber. Voor 
de toekomst zal het delen alleen maar toenemen.

Voor marketeers en ondernemers is het belangrijk om 
in te spelen op de sharing economy. Te laat starten kan 
zomaar ertoe leiden dat je geen rol meer speelt op de 
markt. Nieuwe verdien- en businessmodellen helpen je 
om deze wending in de strategie, die de komende jaren 
alleen maar toeneemt, te overleven. Innovatieve 
disruptie is voor elke ondernemer belangrijk.

Realiseer je goed, op basis van het disruptie model, 
wanneer je gaat innoveren of wanneer je aan het 
veranderen bent.

Digital + Robot + AI 
+ machine learning = 

disruptie in de markt!

Het Marketingdisruptiemodel© geeft aan waar 
de mogelijkheden voor disruptie zich bevinden.
• een innovatiestrategie wordt ontwikkeld op basis  

van een behoefte van de klant met een langzame 
introductie;

• een experiment voer je uit wanneer de behoefte niet 
direct bekend is en je snel wilt inspelen en ervaren  
of er mogelijkheden zijn;

• bij het inspelen op een bekende behoefte op een 
snelle manier zorg je voor de huidige optimale  
klantbeleving;

• een disruptie is gebaseerd op een latente, bij de klant 
zichzelf niet realiserende behoefte, met een adoptie-
proces dat langzaam verloopt;
- daarbij kan de disruptie destructief zijn, de behoef-

te blijft bij de klant onbekend en wordt ook door  
de disruptie niet aangewakkerd;

- bij een constructieve disruptie is er sprake van een 
succesvolle disruptieve introductie;

- na het succesvol introduceren van een disruptief 
concept zal het verschuiven naar een innovatie 
waarin het concept verder wordt ontwikkeld. 

Blockchain
De blockchain technologie is voor mensen (dus ook 
voor marketeers en ondernemers) een complex gege-
ven. De verwachting is echter dat het aantal toepassin-
gen waarbij er gebruik gemaakt wordt van blockchain 
alleen maar gaat toenemen. Het bekendste voorbeeld 
is de BitCoin. 

Marketingdisruptie model

Langzame adoptie Snelle adoptie
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De werkwijze in het kort: er is een database waarbij 
iedereen die is uitgenodigd in mag en kan werken, 
de database wordt regel voor regel opgebouwd, op 
het moment dat een deelnemer iets doet betekent dat 
dat hij een regel toevoegt, regels verdwijnen nooit, door 
het toevoegen van de regels groeit de samenhang en 
kun je het product in de blockchain verder ontwikkelen.
• ontwikkelen van opleidingen en trainingen waarbij 

de inhoud van de opleiding en training door block-
chain technologie wordt ontwikkeld;

• het uitlenen of doorgeven van digitale boeken, nu nog 
een discussiepunt voor veel uitgevers, door het digitale 
boek in een blockchain technologie te verspreiden heb 
je voortdurend zicht op waar de boeken zich bevinden, 
je kunt afspreken dat een koper “3 regels” heeft in de 
database (hij mag dus drie keer het boek uitlenen);

• het toezicht houden op organisaties kan op deze 
manier ook gemakkelijker;

• het verstrekken van leningen en hypotheken kan via 
deze techniek transparanter worden, denk aan de 
huidige situatie dat je een loonstrook laat zien van 
een maand, hypotheek wordt goedgekeurd en na  
een maand verdien je minder; dan zou het mooi zijn 
als die veranderingen gezien worden zodat je  
geholpen kunt worden;

• patenten en octrooien aanvragen wordt gemakkelijker;
• vastleggen van auteursrechten, de eerste publicist  

is de eigenaar van de content;
• zo kunnen we ook de overheid wat voorbeelden  

geven zoals het stemmen, de patiënten dossiers  
en de burgerinformatie;

• dit Digital Insights kan heel goed via Blockchain tech-
nologie uitgegeven worden, we maken er dan zelfs 
een co-creatie van; iedereen kan trends en ontwik-
kelingen aanvullen en terugzien; dat voorkomt dat 
er veel kennis en inzichten verspreid staan over het 
internet.

Het samenwerken in een niet georganiseerde omge-
ving, er is wel een initiator nodig, heeft de toekomst. 
Het gaat zeker vaker toegepast worden. Het succes 
komt voort uit het gedistribueerde vertrouwen dat 
digitale gegevens niet te kopieren zijn zonder dat 
het zichtbaar is voor anderen.

Business modellen
De wijze waarop organisaties inspelen op de verande-
rende omstandigheden vraagt om nieuwe en andere 
verdien- en businessmodellen. zie ook het marketing-
disruptiemodel.

Het disruptief denken en ondernemen geeft dus  
andere mogelijkheden en inzichten die, mede op basis 
van business modelling en toegevoegde waarde,  
kunnen leiden tot ondernemerssucces.

Neem eens een aantal voorbeelden:
• het aantal bedrijfspanden staat per dag ongeveer  

12 uur leeg
- kun je de bezetting van de locaties niet uitsmeren 

over een gehele dag;
- verenigingen hebben geen clubgebouw nodig,  

dat kan op locatie van een bedrijf.
• de huizen staan over het algemeen 12 uur leeg

- de huizen die leeg staan kunnen vergaderlocaties 
worden.

• veel mensen rijden met de auto naar een locatie en 
dan staat de auto daar weer te wachten, een hele 
werkdag lang vaak
- in hoeverre kun je de auto die stil staat toch een  

bijdrage aan de maatschappij laten leveren; er 
zijn dus wat rijtijd betreft en het aantal beschibare 
auto’s, te veel auto’s.

• het vergaderen neemt nog steeds toe, we blijven het 
fijn vinden om elkaar te zien

- veel vergaderingen zijn online te ondervangen;
- delen van documenten en inzichten kan online, 

tegelijk werken;
- vanuit ethiek: mensen willen elkaar wel weer 
 ontmoeten, vraag je alleen af waarom ze elkaar 

willen ontmoeten en wat noodzakelijk, focus op 
 die behoeften en faciliteer die.

• vakantie en vakantiespreiding
- is eigenlijk achterhaald, laat mensen gehele jaar  

op vakantie gaan; complex met school, door goede 
afspraken en digitale mogelijkheden kunnen de 
belangrijke lessen wel gevolgd worden.

• kinderen die teveel online zijn
- kijk eerste eens naar je eigen gedrag;
- door goede applicaties te ontwikkelen gaan kinde-

ren (ook volwassenen) daar echt wel mee aan de 
slag, denk aan pokemon Go.

• we reizen over het algemeen met z’n allen in de  
ochtend naar het werk en in de avond weer naar huis
- elke dag in de ochtend en avond files op de weg en 

drukte bij de trein;
- door aanvangstijden, eindtijden en eigenlijk  

gewoon werktijden te flexibiliseren, verdelen  
we de belasting op onze infrastructuur; en die  
infrastructuur is groot genoeg om ons allemaal 
zonder oponthoud, verspreid over de dag te  
laten verplaatsen.
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DIgITAL DIFFuSION
Als onderneming en als mens zitten we in een spagaat. We 
vertonen schizofreen gedrag. We verschuiven onze aan-
dacht voortdurend van online naar offline en weer terug. 
• kinderen teveel online? relativeer het met lezen 
 van boeken en breng de verhouding aan van spelen 

(ik zeg niet dat de verhouding niet of wel goed is,  
ik geef aan dat er veranderend gedrag is en dat ook 
kinderen op een andere manier omgaan met media 
en middelen);

• lezen we online en werken we wel echt online;
• we staan steeds vaker in de file en files worden  

langer, dat is bijzonder in een digitale wereld waar  
we in leven;

• onderweg zijn we steeds vaker aan het werk zonder 
op de werkplek actief te zijn, maar toch willen we 
sociaal zijn;

• er staat veel informatie en vermaak online, toch  
kopen we boeken;

• alles wat we willen en kunnen kopen staat online, 
toch kopen we ook offline;

• kijken we nu wel of niet naar televisie en luisteren we 
naar de radio; wanneer de termen radio en televisie 
vertaald worden naar “luisteren naar muziek” en 
“kijken naar bewegend beeld” dan zijn er voldoende 
mogelijkheden, wat maakt dan dat de omroepen 
daar zo’n moeite mee hebben? Omdat ze te veel 
vasthouden aan bestaande doctrines en processen. 
Er wordt namelijk niet minder gekeken of geluisterd, 
misschien wel meer dan ooit. Alleen niet een manier 
die in de vorige eeuw is bedacht met de technieken 
die er toen waren.

En er is geen vast patroon te geven of mensen zich in 
een bepaalde richting ontwikkelen. Het gaat heen en 
weer. zien we dat mensen weer vaker naar de boek-
winkel gaan, neemt de online toepassing van nieuws 

weer toe. zien we dat mensen informatie zoeken 
online zien we ook weer de beweging dat er gezocht 
wordt naar de juiste informatie. 

Business changes
De ondernemer moet veranderen. “We leven in de 
21ste eeuw met 19de eeuw bedrijven”. Het is een quote 
die ik al vaker heb gebruikt. Het blijft echter belangrijk 
om je te realiseren hoe je business in elkaar zit, op wel-
ke wijze je de markt benadert en hoe de klanten willen 
dat je bent en handelt. 
• traditionele functionele afdelingen in een organisatie 

is achterhaald, het gedachtengoed hoeft niet slecht 
te zijn maar om je bedrijf vanaf het begin af aan in 
te delen met de standaard afdeling is niet meer van 
deze tijd; zet de klant centraal en de wijze hoe je het 
beste in kunt spelen op de wensen van de klant;

• mensen binnen organisaties moeten meer met 
elkaar flexibel samenwerken, agile wijze van werken, 
organiseer teams die een vraag oplossen; webcare 
gaat niet altijd goed omdat er teveel regels en eilan-
den in een organisatie zijn waardoor de mensen die 
de klant te woord staan geen ruimte hebben om een 
antwoord te geven of een oplossing aan te bieden;

• bedenk goed waarom een klant een klant is, vanuit 
het verleden is er mogelijk een relatie ontstaan om-
dat de klant geen besef had van andere aanbieders, 
nu is de markt transparant, kiest de klant zelf op 
basis van toegevoegde waarde;

• de snelheid van informatie en het delen van infor-
 matie gaat vele malen sneller;
• we accepteren gemakkelijker technologie als klant, 

sneller dan we als klant zeggen en denken; in orga-
nisatie zijn er nog steeds mensen die vanuit zichzelf 
denken en handelen, dan loop je vaak per definitie 
achter de feiten aan; je houdt een mogelijke  
ontwikkeling tegen.

Kijk naar organisaties die anno 2018 zijn omgevallen. 
zouden die gered kunnen zijn met een ander business 
model?
• ziekenhuizen die omvallen, waarom zijn er geen 

robots die het werk overnemen;
• winkels die wegzakken, heb je goed nagedacht over 

de manieren van winkelen; denk alleen al aan het 
verschil tussen de boodschappen die je moet doen 
(levensmiddelen en primaire behoeften) en de  
producten die je graag wilt kopen (de meer fun  
boodschappen);

• de eerder genoemde omroepen die 
 het moeilijk hebben, terwijl de  

intensiteit op media juist 
 toeneemt. Customer 

Experience

is uitgangspunt

WoW 

cultuur
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van online business naar digital business
Het is een kwestie van terminologie maar de online 
component in een business wordt als vanzelfsprekend 
gezien. Er wordt steeds meer gekeken naar de inte-
gratie van alle componenten die in dit Digital Insights
worden genoemd.

Het succes voor het ontwikkelen van digital business 
kun je in vier invalshoeken samenvatten.

Customer experience als uitgangspunt
• stel bij alle inzet van alle disciplines je de vraag “wat 

draagt het bij voor de experience van de klant”; produc-
ten, processen, contactmomenten, overal waar je met 
klanten bezig bent is de experience het uitgangspunt;

• “als het goed is voor de klant is het goed voor de 
business”;

• ontwikkel nieuwe toegevoegde waarde voor klanten 
door experience als uitgangspunt te stellen en de 
toegevoegde waarde te definiëren vanuit de digitale 
mogelijkheden en ontwikkelingen;

• ga uit van digitale en niet-digitale contacten met de klant;
• ontwikkel een goed beeld van het gedrag van de 

klant en ontwikkel een customer journey, houd  
daarbij duidelijk het beeld op “de reis van de klant”  
en “het besluitvormingsproces van de klant”;

• er moet een goed beeld zijn van de verwachtingen 
van de klant en de diensten die je levert.

Data gedreven
• zorg ervoor dat de data, die uit alle touchpoints 

komt, vanuit de operational excellence gedachte 
wordt ingericht; duidelijk beeld van de data en 

 compleet beeld van de stromen van de data;
• ga uit van het ontwikkelen van informatie uit die data, 

dat vraagt om analytisch inzicht en creatief inzicht;
• maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn zoals 

machine learning, marketing automation en robotica.

Flexibele organisatie
• zorg dat de competenties bij de mensen aanwezig zijn, 

laat mensen de competenties delen, stap af van “kennis 
is macht” en deel meer inzichten en informatie; geen 
“afdelingen” en functies of hiërarchie, dat geeft een com-
petitie cultuur en er moet een samenwerk cultuur zijn;

• werk flexibel, agile; pas je aan aan de veranderingen 
die er zijn en komen;

• de flexibiliteit, creativiteit en cultuur zorgt ervoor dat 
mensen binnen de organisatie meer innovatief wor-
den, innovatie en disruptie is nodig om te overleven.

De Wow-cultuur
• experimenteer en vier de successen met elkaar;
• zorg dat mensen met elkaar gaan ondernemen, denk 

aan de Next Leadership en geef mensen de ruimte 
om zelf te ondernemen;

• in een flexibele en creatieve omgeving is ruimte voor 
digitaal talent, zorg ervoor dat je talent in huis hebt; 
wanneer je kunt werken met digitaal talent geef  
hen dan ook de ruimte om dat talent te gebruiken 
(we remmen vaak talent af door te snel te zeggen  
dat iets niet gaat).

Vanuit deze inzichten is het mogelijk om jouw orga-
nisatie te transformeren naar een digital business 
organisatie.

growth Hacking
Op zich is Growth Hacking geen trend. Het is een 
ontwikkeling die eigenlijk al bestaat. Wat is growth 
hacking eigenlijk? Het is niet anders dan op basis van 
de doelstelling die is gesteld in een strategie, via 
experimenten, testen, meten en door bijstellen je 
strategie optimaliseren. Dat kan voor verschillende 
strategieën, van productontwikkeling tot het 
ontwikkelen van een klantstrategie.

De essentie van Growth hacking is het zoeken naar 
nieuwe oplossingen, andere strategieën, disruptieve 
business modellen en innovatieve toepassingen. 
Deze ontwikkeling speelt in op de snelheid waarmee 
het gedrag van mensen verandert, de omgeving zich 
ontwikkelt en zeker technologie en digitalisering 
steeds meer invloed heeft op ons. 

Data 

gedreven

Flexibele 

organisatie

Digital Business
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Op zich is het proces voor Growth Hacking niet span-
nend. De eerste input die je nodig hebt is de doelstel-
ling die bereikt moet worden. Als je die doelstelling 
weet dan ga je de strategie bepalen. 

Wanneer je de strategie gaat ontwikkelen vanuit Growth 
Hacking dan heb je een proces dat je in een snel tempo 
doorloopt, vaak doorloop je dat proces meerdere malen. 
Na elk experiment heb je namelijk nieuwe inzichten. 

Dat proces ziet er als volgt uit:
Data
• welke data is beschikbaar;
• wat is de herkomst van de data;
• verzamel zoveel mogelijk data, het zou best kunnen 

zijn dat je data hebt waarvan je vooraf je afvraagt wat 
je er aan kunt hebben, toch kan ook die data later 
leiden tot een innovatieve aanpak.

Analyse
• ga aan de slag met de beschikbare data;
• maak informatie van die data;
• combineer en wees creatief, stap van de begaande 

paden af en zoek.

Idee
• uit de informatie herleid je meerdere mogelijkheden 

die je als idee vaststelt;
• geef het idee een “strategie” of plan van aanpak.

Keuze maken
• je kiest een idee, mogelijk komt in een volgend  

experiment een volgend idee aan bod;
• de verschillende mogelijkheden weeg je af en je 

maakt keuzes.

Experimenteren
• vervolgens ga je in de strategie kijken welke  

experimenten mogelijk zijn;
• die experimenten voer je uit.

Meten
• je meet en monitored de experimenten zorgvuldig;
• stuurt bij en kijkt naar de optimale combinatie.

Daarna ga je de loop weer in bij data. En ga je weer ex-
perimenteren. Bedenk wel dat Growth Hacking niet is 
bedacht om ons voortdurend te laten experimenteren. 
Nadat je meer inzicht hebt in de ontwikkelingen kan 
het zijn dat je sneller gaat schakelen en beslissingen 
neemt of keuzes maakt. Het gaat er om dat je ervoor 
zorgt dat je niet vastloopt in bestaande processen en 
doctrines.
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Het denken vanuit de flexibiliteit, inspelen op veran-
deringen en snel beslissingen nemen, dat gaat zeker 
steeds meer een rol spelen in het uitwerken van een 
strategie. Het past ook bij de ontwikkelingen zoals 
beschreven bij Digital Leadership en Digital Strategy.

De acht elementen die mede bepalend zijn voor het 
succes van Growth Hacking zijn weer gegeven in het 
model op pagina 25.

De vier cirkels omvatten de volgende elementen:

Marketing Automation
• De ondersteuning van de processen door mogelijk-

heden vanuit de technologische ontwikkelingen en 
automatisering.

• Mede door deze ondersteuning is het gemakkelijker 
om experimenten en  A/B testen uit te voeren, te 
meten en te evalueren.

• Deze experimenten kunnen, mede door de digitali-
sering en de ondersteuning die de automatisering 
biedt, snel uitgevoerd, gemeten en geëvalueerd 
worden.

• Het is vanzelfsprekend dat de cross media strategie 
mede richting gevend is aan de experimenten en 
testen die worden uitgevoerd.

Neuromarketing en Consumentengedrag
• Het gedrag van klanten en potentiële klanten is  

bepalend voor de vaststelling van de strategie en  
de daaruit voortkomende experimenten.

• Dit geldt zowel voor B2B, B2C, non-profit, overheid 
en fondsenwervers. Ook daar nemen mensen de 
beslissing in het gehel proces.

• De psychologische aspecten in het marketingproces, 
de neurologie van het kopen, kijken en kiezen, zijn 
steeds meer mede bepalend voor het succes.

• Houd bij de neurologie rekening met niet beïnvloed-
bare factoren zoals het weer, het weer kan een factor 
zijn die het resultaat mede beïnvloedt.

Data, insights en epxerimenteren
• Op basis van inzichten, die voortkomen uit data,  

kunnen experimenten worden vast gesteld. Deze 
data komen uiteindelijk voort uit alle contact- 
momenten die er zijn.

• Real time data is meer leidend dan onderzoeksdata. 
De laatste vorm kan kwalitatief goed zijn maar is 
slechts een momentopname. Real time data levert 
direct inzicht op in het gedrag van de klant.

• De insights sluiten aan bij de neurologie en het  
consumentengedrag. 

• Het inzetten van persona’s die voortkomen uit de 
data en insights ten behoeve van de cross media 
strategie is zeker een uitkomst.

Creatieve marketing en Cross media Strategie
• De inzet van media en middelen moet gestructureerd 

plaats vinden, een term daarvoor is cross media 
strategie, omnichannel marketing of multichannel 
marketing. Het gaat er om dat er een afstemming is 
tussen persona, media en verhaallijn.

• Met behulp van deze gestructureerde aanpak ont-
staat er een samenhang met de andere vier cirkels, 
de cross media strategie geeft aantal touchpoints 
weer waar, na inzet van media, data uit komt; die 
touchpoints kunnen ook een plek zijn waar je expe-
rimenten uitvoert en denkt vanuit het gedrag van 
de klant of potentiële klant. Marketing Automation 
geeft je de handvatten om de cross media strategie 
met daarbij de testen en experimenten enerzijds en 
anderzijds het verzamelen van de data met succes  
uit te voeren.

Vanuit die vier cellen zie je in de overlappende velden 
de volgende elementen:

Machine Marketing
• Het operationaliseren van een cross media strategie 

in relatie met Marketing Automation zorgt ervoor dat 
de marketing zich als een gecontroleerd proces gaat 
gedragen. Deze term, Machine Marketing, geeft aan 
dat de cross media strategie volledig te monitoren is, 
meetbaar is en dus stuurbaar op verschillende, zelf 
te bepalen, KpI’s. Op deze manier is elke strategie 
meetbaar, controleerbaar en stuurbaar geworden.

User Experience & UX
• Door te meten via Marketing Automation en de  

koppeling te leggen naar user experience zorg je  
ervoor dat de individuele media en middelen  
optimaal worden ingericht.

• De experimenten en A/B testen zorgen natuurlijk 
voor een extra invulling van de data en inzichten. 
Continu het proces monitoren en observeren  
zorgt voor een maximaal resultaat en grotere  
effectiviteit.

“Het gaat er om 
dat je ervoor zorgt 

dat je niet vastloopt in 
bestaande processen”
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VERTELLEN DUIDELĲKHEID

Awareness Koop en gedrag na de koop
E

m
o
ti

e
R

a
ti

o

Service excellence Model

©mentkuiper

Neuromarketing & Consumentengedrag
• Het gedrag van de klant, zakelijk en privé, staat 
 steeds meer in het teken van ons gedrag (zie ook 

Digital Consumer). Dat gedrag, de insights, is mede 
bepalend voor een optimale cross media strategie.

• Daarnaast zien we, in het gehaast gedrag van die  
afnemer, dat neurologie weer een extra aandachts-
punt wordt voor de marketeer.

Marketing Experimenten & Lean
• De relatie tussen de cross media strategie en de  

verkregen data en inzichten leidt tot mogelijke  
andere invulling van de cross media strategie.

• De experimenten dragen bij aan de inzichten  
en het lean gedrag zorgt ervoor dat we flexibel 

 optreden in het operationaliseren van de strategie. 
Lean betekent meer inspelen op het gedrag  
en werken met experimenten.

DIgITAL eXpeRIeNCe
De experience, beleving of ervaring, van klanten en 
relatie, B2B en B2C, zorgt steeds vaker voor het onder-
scheidend vermogen voor een klant om klant bij je te 
worden. Dat vraagt van de marketeers om nog meer 
van buiten naar binnen te denken dan veel marketeers 
nu doen. Dat denken vanuit de klant maakt dat je 
weet waar de echte behoeften van de klant zitten. 
In veel gevallen wordt de “toegevoegde waarde” 
of “value proposition” van Osterwalder (auteur van 
“Business Model Generation” en “Value proposition”) 
daarvoor gebruikt. 
Met de toenemende mogelijkheden die digitalisering 
met zich mee brengt, denk aan AI en IoT (Digital Algor-
tim) kun je steeds vaker, sneller en gerichter inspelen 
op die daadwerkelijke behoefte en dus ook de experi-
ence voor de klant.

experience
Vanuit twee perspectieven, te weten de fase in het 
koopproces, en de wijze waarop een klant daarin de 
aanschaf doet bepaalt een viertal strategieën:
• emotie versus ratio;
• awareness versus gedrag na de koop

Dat levert de volgende strategieën op:
Strategie 1: enthousiasmeren
• Mensen in de beginfase van de besluitvorming be-
 naderen en die geladen zijn met emotie, moet je 

vooral enthousiasmeren. Laten zien op een leuke 
manier wat er met het product kan, laten zien dat 
anderen het ook leuk vinden en voorbeelden laten 
zien van de toepassingen.

Strategie 2: inspireren
• Mensen in de aanloop naar de koopfase en de fase 
 na de koop die vanuit emotie gevoed worden. Deze 

mensen kun je het best inspireren. 
 Geef hen voorbeelden van een inrichting of toepas-

sing, laat innovatieve elementen zien en inspireer de 
mensen om anderen weer te inspireren.

Strategie 3: vertellen
• Mensen in de beginfase van het koopproces die meer 

vanuit de ratio naar jouw product of dienst kijken, 
dan is het vertellen van een consistent en duidelijk 
verhaal het beste.

Strategie 4: duidelijkheid
• Mensen die vanuit de ratio denken en in de koopfase 

zitten of na de koopfase zitten moeten we vooral dui-
delijkheid geven. Wat zijn de voordelen en nadelen 
en vooral ook bevestigen dat ze een goed product of 
dienst hebben afgenomen.

Uiteindelijk kun je de volgende conclusies trekken:
• het toepassen van een experience strategie vraagt net als 

de marketingstrategie ook om een keuze in de lijn van 
gedifferentieerd, ongedifferentieerd of geconcentreerd;

• experience kan zeker in één verhaallijn zitten, voor de 
verschillende groepen is een verschillende aanpak 
vaak efficienter en levert meer resultaat op;

• experience marketing gaat naar een een nieuwe fase, 
het is niet meer vanzelfsprekend, het is een aangeno-
men verwachting geworden van klanten, we moeten 
de grenzen verleggen.

Een experience strategie is dus geen statisch gegeven 
dat je ontwikkelt maar een strategie die voortdurend in 
relatie met de klant wordt ontwikkeld en verbeterd. 
Een co-experience strategie gaat zich laten zien.
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Het 4 e-Model
In een eerder Digital Insights is de afbeelding “van 4 p’s 
naar 4 C’s naar 4 E’s” al getoond. De 4 E’s krijgen wel een 
steeds meer belangrijke rol bij het ontwikkelen van een 
strategie, marketing strategie of experience strategie.

De behoefte van de klant, zakelijk en privé, wordt 
steeds meer het uitgangspunt voor een succesvolle 
marketingstrategie.

Experience
• zoals al is besproken bij experience als issue ont-
 wikkelt experience strategie zich naar co-experience 

strategie; betrek de klant in het realiseren van zijn 
eigen experience

Emotion
• Emotie is een complex onderwerp. Als marketeer  

kunnen we een algemeen beeld vormen in de persona

 van de emotionele of minder emotionele aanpak van 
de persona. Echter in een file staan, een uitvallende 
laptop of ruzie bij het ontbijt met partner en kinderen, 
levert meteen emotie op. Een emotie die op een 
specifieke manier bijdraagt aan het gedrag. 

 Voor de ene persona is negatieve emotie juist aan- 
leiding om te gaan kopen. Voor de andere persona  
is het weer net andersom.

Effort
• De inspanning die een persona moet leveren om het 

product of dienst te verkrijgen en zeker ook de ver-
volgfase, de inspanning die geleverd moet worden 
om het product of dienst succesvol te gebruiken.  
De effort die een klant moet leveren gaat dus verder 
dan alleen het aanschaffen. Een grote effort leveren 
om een gunst werkt niet mee.

Exposure
• De persona heeft behoefte aan een bepaalde mate 

van exposure bij het gebruiken van het product of 
dienst. Dat kan een eigen ervaring van de persona 
zijn, de exposure kan zeker ook door het netwerk 
worden ontwikkeld. Bedenk maar eens wat er met  
de exposure gebeurt als de mensen in jouw netwerk 
met merk niet zien zitten.

zorg ervoor dat je deze veranderingen in het gedrag  
en veranderingen in de kijk op experience meeneemt  
in de ontwikkelingen van je strategie.

Digital Branding
Een merk en een merkstrategie blijft een complex issue. 
Het merkdenken is ook aan verandering onderhevig. 
Laten we beginnen met vast te stellen wat een merk 
is. “Een merk is een associatie in de gedachten van de 
klant”, aldus Giep Franssen. Dan kan het dus zo zijn dat 
een “merk” verschillende associaties oproept. probeer 
maar eens: wat is jouw associatie bij het merk Bol.com? 
De kans is groot dat niet iedereen nu hetzelfde roept, 
het kan zelfs negatief zijn. Vaak ook zien we associa-
ties die door de merkmarketeer niet zijn genoemd of 
gebruikt in de merkstrategie. 

Behoefte als basis
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“Emotie is een 
complex onderwerp”
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Dan moet je gaan nadenken hoe een associatie in een 
brein wordt opgebouwd:
• identiteit: bepalen van je identiteit, deze vertalen  

in een marketingstrategie met de verschillende  
uitingen, beelden en teksten;

• positionering: sturen op een bepaalde gewenste 
positionering met verschillende campagnes;

• imago: zorgen voor een goed imago (een imago is 
een beeld dat de klant van jou opbouwt); dat is dus 
veel breder dan alleen de marketingstrategie, hier 
gaat het om een service excellence strategie die 
denkt vanuit een geïntegreerde aanpak voor een stra-
tegie;

• netwerken: de directe en indirecte omgeving bepa-
len voor een groot deel mijn gedachten en associa-
ties; netwerken zijn mensen die direct om ons heen 
actief zijn en uitspraken doen, naarmate iemand in 
onze omgeving als belangrijk wordt gezien, zal de 
mening van deze persoon sneller worden overgeno-
men door anderen; in een sociale omgeving online 
(de zogenoemde sociale media) gaat het ook om 
het netwerken, we laten ons als mens steeds vaker 

beïnvloeden door mensen die we niet kennen, denk 
aan algemene uitspraken op de verschillende sociale 
media, reviews op verschillende websites of voor-
beelden van mislukkingen of goede toepassingen 
van een product of dienst.

Merkstrategie is dus niet meer een intern feestje. Het 
gaat er om dat je het merk ook steeds meer gaat op-
bouwen vanuit de gedachte van de klant. Dat je daar 
een bepaalde identiteit mee wilt nastreven is prima. 
Een merkstrateeg moet meer kijken naar een effectieve
manier om de identiteit die je wilt zijn ook bij die 
mensen te versterken die geneigd zijn om in die lijn 
het imago en dus de associatie willen hebben die jij 
bent. zorg voor een goede match en communiceer 
je merk en gebruik je merk gerichter.

Wil je dus werken aan een consistente manier om een 
merkstrategie te ontwikkelen moet je het volgende 
model als uitgangspunt nemen. Nadat je natuurlijk 
het digitale brandingmodel hebt ingevuld en gebruikt 
als input.

Brand awareness
Bedenk in deze fase dat het herkennen en erkennen 
van een merk of product zeker kan bijdragen in het 
commerciële succes. Afhankelijk van je gewenste 
positionering geef je meer of minder aandacht aan 
deze fase.

Relevante differentiatie
Overweeg om verschillende persona’s te laden met 
verschillende “associaties”. Niet elke doelgroep heeft 
de behoefte aan dezelfde input. Deze differentiatie 
hoeft het merkbeeld niet te verstoren, mits je het be-
wust, relevant en gedifferentieerd doet. Jouw identiteit 
heeft ook meerdere “invullingen”. Bij je vrienden heb 
je enigszins andere identiteit dan bij het voorlezen van 
een verhaal bij je kinderen. Beide momenten geza-
menlijk bepalen wie je bent. Je vrienden en je kinderen 
hebben beide een andere associatie.

Toegevoegde waarde
Wat wil de persona nu eigenlijk echt horen en wanneer 
is iets een waarde in een boodschap die iets toevoegt, 
als het niets toevoegt zou het zelfs tegen je gebruikt 
kunnen worden.

Mate van tevredenheid
Kijk naar het totale proces van klantcontacten om te 
bepalen wat de mate van tevredenheid is. Op basis 
daarvan kun je ook weer “sturen” in de associatie die 
mensen hebben of die jij wilt dat ze hebben.
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Emotionele binding
Ook rationele mensen hebben emotie. Let er dan dus 
op dat je mensen aan je bindt. Denk na wat hen echt 
raakt, dat kan een feature zijn van een product maar 
ook een ander contactmoment met iemand van de 
organisatie. Cialdini beschrijft bijvoorbeeld in zijn boek 
zes overtuigingselementen (wederkerigheid, autoriteit, 
sympathie, consistentie, schaarste, sociale bewijs-
kracht) die ook voor een binding kunnen zorgen.

Influencer
Bij het ontwikkelen van een digitaal merk (vorige issue) 
is geduid dat het netwerk een belangrijke schakel 
heeft. Het netwerk is een breed spectrum geworden, je 
hebt er mensen die je echt kent en je hebt mensen die 
je niet kent. Beide mensen zorgen voor beïnvloeding 
van het gedrag en het gevoel dat je hebt met een merk. 
Influencer marketing is een toepassing die al groeiende 
is en ook de komende jaren meer impact heeft en gaat 
hebben op het gedrag van mensen, B2B en B2C. 

Is influencer marketing wel nieuw dan?
• in het verleden is er ook gewerkt met bekende en 

minder bekende Nederlanders die ons hebben  
overtuigd;

• offline is het nog verder terug te halen, denk aan  
het geven van een mening in verschillende uitingen 
door huidige gebruikers.

Het beïnvloeden van mensen door gebruik te maken 
van anderen is niet modern. Wat het wel tot een trend 
maakt is dat mensen die niet bekend zijn, via het 
inzetten van videobeelden en filmpjes een dusdani-
ge achterban hebben gekregen dat ze aantrekkelijk 
worden voor “merken” en de experience. Vaak hebben 
deze influencers ook grote invloed op het gedrag van 
de volgers, de volgers kopen de producten, gebruiken 

de producten zoals is beschreven en geven aandacht 
aan die elementen waarvan de influencer zegt dat het 
belangrijk is. 
Vanuit de marketingstrategie wordt steeds vaker 
gebruikt gemaakt van deze netwerken en dus deze 
influencers. Deze manier van werken kan helpen bij 
het meer gesegmenteerd inzetten van het merk en het 
bereiken van de doelgroep.

Aspecten die influencer marketing succesvol maken:

Video en bewegend beeld
• Informatieve leuke en inspirerende video’s zorgen voor 

aanwas. Daarnaast is relevantie van het onderwerp en 
de frequentie ook mede bepalend voor het succes.

Collega’s en influencers
• Bedenk in je strategie dat influencers uit veel hoeken 

kunnen komen. Je collega’s kunnen ook zeker een 
aanjager zijn in het eigen netwerk. Influencers heb-
ben een groot bereik maar zullen in de toekomst ook 
wel weer als “commercieel” gezien gaan worden.

Schaalbaar maken
• Zorg ervoor dat je de rol van influencers niet te groot 

laat worden en dat je ook de influencers zelf en het 
aantal mensen dat hen volgt op schaalbare manier 
inzet.

Micro influencers
• Het werken in een niche of het hebben van een 
 specifiek thema of onderwerp kan leiden tot die 

influencers die op die kleine markten gericht zijn. 

Focus op data en monitoring
• Meet en monitor de resultaten van het inzetten van 

influencers. Te veel respons is niet handig, te weinig 
is niet goed en je bent afhankelijk van de populariteit 
van de influencers

Influencer 
Marketing

influencer	marketing	
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“Vaak hebben deze influencers ook grote 
invloed op het gedrag van de volgers”

30



DIgITAL STRATegy
De digitale strategie is het gevolg van de technologi-
sche en digitale ontwikkelingen. In de eerdere zeven 
trends en ontwikkelingen uit het TrendRad is inmiddels 
wel duidelijk geworden dat de wereld verandert. Men-
sen veranderen, klanten hebben andere behoeften en 
er ontstaan verschillende nieuwe en andere business- 
en verdienmodellen. Het is belangrijk dat je op die 
veranderingen inspeelt. Nieuwe en andere organisaties 
en ondernemingen doen hun intrede.

Digital takes the lead
Het is niet vanzelfsprekend dat alles op de aarde 
digitaal wordt. De menselijke aspecten blijven een rol 
spelen. Het is echter wel een gegeven dat de digitale 
component niet is weg te denken uit de ontwikkeling 
van een organisatie, onderneming en strategie. 
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Maatschappelĳke 
context

Technologische

context

Customer Centric 
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Menselĳke 
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Een organisatie of onderneming die is uitgerust 
voor het komende tijdperk moet een Digitale Next 
Entrepreneur zijn. Deze Digitale Next Entrepreneur 
wordt samengesteld op inzichten uit vijf contextuele 
invalshoeken.

CUSTOMER CENTRIC CONTEXT
Deze context geeft aan op welke wijze de rol van de 
klant daadwerkelijk binnen de organisatie centraal 
staat. De wensen en behoeften van de klant bepalen 
steeds vaker de wijze waarop de organisatie het best 
kan opereren (dat betekent NIET dat je alles van een 
klant maar klakkeloos accepteert). 

Het gaat er wel om dat je eerder en sneller de impact 
van het veranderende gedrag erkent en opneemt 
in het besluitvormingsproces voor het bepalen van 
de strategie. Elementen die in het ontwikkelen van 
de customer centric context een rol spelen zijn 
onder andere:

De producten en diensten
• deze moeten aansluiten op de behoefte van de klant;
• de toegevoegde waarde van de producten en dien-

sten moeten door de klant erkend worden.

De service en performance van die service
• geef een definitie van service vanuit de wensen van 

de klant, we gaan te vaak uit van onze wens dan de 
wens van de klant.

Signalen van vraag en behoeften
• zorg dat je de klant goed kent en weet wat hij zegt 
 of denkt, de eerste uitspraak of wens hoeft niet  

meteen de primaire behoefte te zijn, ervaar en  
analyseer goed het gedrag van een klant.
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Customer contact service center
• een goede customer service contact center is geen 

afdeling maar een strategie, een DNA binnen de  
organisatie en je mensen.

Cross media strategie
• klanten zijn verdeeld in het gebruik van media en 

middelen, een cross media strategie (die uitgaat van 
persona, journey, mediabetekenis, meten van resul- 
taten, storytelling en versterking van de kanalen) 
speelt in op de wensen en mediaconsumptiegedrag 
van de klant.

Integratie van platformen
• de verschillende systemen en platformen moeten op 

elkaar zijn afgestemd, de integratie van platformen 
kan helpen bij het doorbreken van het silo denken 
binnen organisaties.

Data gestuurde marketing
• er is vaak meer data beschikbaar binnen organisaties 

dan we denken, elk touchpoint zorgt voor data, door 
al die data te combineren is het goed mogelijk om 
betere informatie te herleiden; met die informatie is 
het mogelijk om de customer centric context beter  
te ontwikkelen.

MENSELIjKE CONTEXT
De menselijke context geeft weer wat het belang 
is van de mens binnen organisatie en processen. 
Als je een menselijke omgeving ontwikkelt, heeft dat 
ook weer zijn effect op de customer centric context. 

Je eigen mensen zijn eerder bereid en sneller te 
verleiden om het klanten DNA in het eigen DNA 
op te nemen. De uitspraak “culture eats strategy 
for breakfast” zegt eigenlijk alles. 

Alleen maar een strategie bedenken is niet de expliciete 
oplossing, je zult de mensen binnen de organisatie er 
in mee moeten nemen. 

Elementen die een rol spelen in deze context zijn:
Ontwikkeling van de rol 
• ook vanuit digital leadership is er gekeken naar de 

wijze waarop je je mensen betrekt bij het onderne-
men; mensen hebben verschillende rollen binnen 
organisaties, stimuleer en ondersteun het innemen 
van verschillende rollen;

• dat maakt ook dat de cultuur daarop gericht moet zijn: 
mensen mogen fouten maken, je leert namelijk wel van 
je fouten maar niet van wat je alleen maar goed doet.

Relatie als uitgangspunt
• wanneer er binnen de organisatie een cultuur 

ontstaat waarin de relatie centraal staat, dan neemt 
iedereen dat gedrag ook mee naar de klant.

Vaardigheden ontwikkelen
• help mensen en laat mensen elkaar helpen om de 

verschillende rollen in te vullen en te beschikken over 
de benodigde competenties.

OPERATIONELE CONTEXT
De operationele context geeft aan op welke zijn de orga-
nisatie zijn processen daadwerkelijk gaat uitvoeren. 
Uitgangspunt is natuurlijk de klant. Juist om die klant opti-
maal te bedienen moet je zorgen dat vanuit de operatione-
le context de volgende punten onder andere zijn ingevuld:

Digitale research in een continu proces
• door de realtime mogelijkheden die de digitale  

omgeving biedt is het mogelijk om realtime en  
voortdurend data te verzamelen waar je weer op 
kunt sturen of bijsturen.

Goede ontwikkeling van producten en diensten
• producten en diensten moeten aan blijven sluiten 

bij de behoeften en wensen van de klant; de com-
plexiteit is te herleiden naar het feit dat mensen, 
zeker in de relatie naar de snelle technologische 
en digitale ontwikkelingen zien en voelen waar de 
eigen behoefte er ligt, daar moet je als ondernemer 
op inspelen door goede productontwikkeling  
(Steve Jobs was daar als geen ander goed in, IoT 
toepassingen zeggen veel mensen dat ze er geen 
behoefte aan hebben, toch zal er een toename  
zijn van de mogelijkheden die er zijn).

Aansluiten op service behoefte van klanten
• aansluitend op de productontwikkeling is dus ook 

nodig om te weten wat de klant echt wil en wat de 
klant echt verstaat onder service.

Logistiek en procurement (last mile)
• het leveren van de producten en diensten wordt in  

de toekomst opgelost, de komende jaren zal de  
ontwikkeling zitten in de aansluiting van de levering 
op de locatie waar de ontvanger is.
- location based leveren;
- afgifte aan huis, logistieke opslag aan de deur;
- andere “bezorg” diensten;
- crowd delivery. 

TEChNOLOGISChE CONTEXT
De vier andere contexten voor een Digitale Next Entre-
preneur worden ondersteund door een technologische 
context. Deze zorgt ervoor dat de andere contexten onder-
steund worden. Elementen die hierin een rol spelen zijn:
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Digital
Leadership

Digital
Strategy

Digital
Experience

Digital
Algorithm

Digtal
Diffusion

Digital
Sharing

Digtal
Mobile
Devices

ICT, digital &
technologische
ontwikkelingen

Digital
Consumer

ICT infrastructuur
• de infrastructuur moet degelijk zijn, voldoen aan  

de GDpR regels en eventueel nieuwe regelgeving, 
veilig zijn, toegankelijk zijn en praktisch bruikbaar  
voor de gebruiker.

Interfaces
• de aansluiting van verschillende systemen, intern  

en extern, offline en online moeten op elkaar aange-
sloten zijn; vanuit die “warehouse” wordt realtime 
informatie gegenereerd en gebruikt door de operator.

Aansluiting van de systemen
• de interfaces zorgen voor een optimale aansluiting, 

mensen werken niet meer op “eigen systemen en 
spreadsheets”.

Marketing automation
• door het onderkennen van de klanten en de cross 

media strategie en het inspelen op die ontwikkelin-
gen kan een goed marketing automation systeem 
niet ontbreken.

Data
• elk touchpoint levert data op, die data worden ver-

zameld, vervolgens getransformeerd naar informatie 
die de gebruiker (vanuit elke rol) inzicht geeft en de 
mogelijkheid biedt tot bijstellen en aanpassen van  
de strategie.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
• de systemen en infrastructuur moeten op elkaar 

aansluiten en klaar zijn voor de implementatie van 
nieuwe ontwikkelingen; het zal niet zo zijn dat er lan-
ge tijd nodig is om systemen te vernieuwen, updaten 
of aan te laten sluiten aan nieuwe ontwikkelingen.

MAATSChAPPELIjKE CONTEXT
De maatschappelijke context neemt een grotere rol in 
en deze rol neemt alleen maar toe, denk maar aan de 
discussies en regels voor uitstoot en de gesprekken 
over milieu. In de maatschappelijke context denken 
we aan:

Rol van de onderneming in de maatschappij
• in alle industrieen wordt gekeken naar de mate  

en de wijze waarop de organisatie meewerkt aan 
 het maatschappelijk belang en het welzijn van de 

mens op de aarde.

Mate van implementatie van duurzaamheid 
in de strategie
• de mate van maatschappelijke betrokkenheid wordt 

vaak geassocieerd met de mate waarin er in de stra-
 tegie rekening wordt gehouden met duurzaamheid.

- rijden met elektrische auto’s of auto’s op waterstof;
- afvalverwerking, scheidingsmogelijkheden;
- verpakkingen;
- aanbieden van producten en diensten.

Tonen van betrokkenheid
• laat de betrokkenheid en de mate waarin jouw  

organisatie ook daadwerkelijk mee doet.

CONCLuSIe

De komende jaren worden nog hectischer dan 
de afgelopen jaren. We staan voor de jaren 
waarin we de disruptie meer en gestructureerd 
moeten omarmen en toepassen. Dat vraagt om 
een andere visie en inzicht dan we nu hebben. 

zorg dat je blijft veranderen en aanpassen daar 
waar de markt dat vraagt. zorg ervoor dat je 
je focus houdt en de klant in het vizier hebt. 
We werken en denken nog te vaak van binnen 
naar buiten in plaats van buiten naar binnen. 
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Colofon

Deze SchaalX en SCHAAL+ uitgave is samen-
gesteld op basis van diverse bronnen en per-
soonlijke inzichten van verschillende auteurs. 
Wil je meer informatie? Heb je kritische opmer-
kingen of waardevolle bijdragen? Neem dan 
contact  op met Ment Kuiper via mailadres:  
ment.kuiper@schaalplus.nl. 

Ment verzorgt ook inspiratiesessies en spreekt 
tijdens evenementen. Hiervoor kun je ook contact 
met hem opnemen.

Disclaimer

Dit document is met uiterste zorg samengesteld. 
SchaalX en SCHAAL+ hebben geprobeerd om, 
indien er sprake is van gebruik van tekst of afbeel-
dingen van derden, die derden te informeren 
over het gebruik. Daarnaast kunnen SchaalX en 
SCHAAL+ niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor enige vorm van schade of claims die voort-
vloeien uit mogelijke onvolledigheid of onjuistheid 
van de inhoud van deze uitgave. Niets uit deze 
uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden gebruikt 
in andere publicaties, uitingen of producties. 

uitvoering

Auteur: Ment Kuiper. 

Vormgeving en uitvoering: 
In-Gooi.nl, Foto- & Grafische projecten

Ment Kuiper – De Marketing Coach

Ment is bedrijfskundige en marketeer. 
Op dit moment onder andere betrokken bij 
het begeleiden van Digital Talenten bij SCHAAL+ 
en met regelmaat spreker of dagvoorzitter op 
verschillende evenementen. 

De grote passie van Ment is om collega’s in het vak 
te helpen om nog beter te worden in marketing 
en communicatie. Daarom is Ment het bedrijf
“De Marketing Coach” begonnen. Hier helpt hij 
bij verschillende marketing- en communicatie 
vraagstukken om het maximale te bereiken met 
je strategie. (www.de-marketing-coach.nl)

Jaarlijks schrijft Ment dit Digital Insights rapport 
en in februari 2019 komt zijn boek “Marketingplan 
op 1 A4” uit.

Over SchaalX

SchaalX staat voor groeien door expertise 
en is specialist in executive search, werving 
& selectie en interimbemiddeling van digital-, 
marketing- en communicatieprofessionals. 
 

Over SCHAAL+

SCHAAL+ werft, selecteert, ontwikkelt en begeleidt 
jong digitaal talent en levert daarmee een bijdrage 
aan kwalitatieve en soepele instroom van jonge mar-
keteers en designers. Daarmee dichten we de kloof 
tussen een digitale generatie en de arbeidsmarkt 
van vandaag. 

In de talent programma’s staan kennisverrijking 
en kennisdeling centraal, naast de persoonlijke 
ontwikkeling en het opdoen van project- en 
adviesvaardigheden.
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