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2Wat zijn de grootste kansen en 
bedreigingen voor de toekomst?
“Ik heb mezelf geleerd om niet lan-

ger in bedreigingen te denken. Het is 

een intellectuele uitdaging om in elke 

bedreiging een kans te zien. En die is 

er altijd, daar ben ik van overtuigd. 

Voor de komende jaren verwacht ik 

een verschuiving van de zogenaamde 

‘outbound marketing’ naar ‘inbound 

marketing’, van het onderbreken van 

mensen met je commerciële bood-

schap naar het online zetten van je 

kennis en persoonlijkheid om gevon-

den te worden. Of zoals Craig Davis, 

directeur van het gerenommeerde 

1Wat betekent marketing voor u?
“Veel, ik merk dat ik er dag en nacht mee 

bezig kan zijn. Zoals ik het zie is marke-

ting de olie in de (materiële) behoefte-

bevrediging van mensen en helpt het de 

wereld om haar bronnen zo goed mogelijk 

in te zetten.”

reclamebureau J. Walther Thompson 

het verwoordde: “We need to stop in-

terrupting what people are interested 

in and be what people are interested 

in”. Dit is niet alleen veel effectiever 

en veel goedkoper. Het is vooral ook 

veel leuker.”

3Waarop ligt de focus binnen uw 
eigen marketingstrategie momen-
teel en waarom?
“Dit is een paradox: we verschuiven de 

marketingfocus van buiten naar bin-

nen. De afdeling marketing is namelijk 

niet langer de afdeling waar alle markt-

informatie binnenkomt en alle propa-

ganda naar buiten gaat, dat is in een 

transparante wereld niet meer moge-

lijk. We zijn vanaf nu de ‘grease in the 

machine’: we helpen onze collega’s om 

hun kennis en persoonlijkheid online 

en offline te delen met de markt en op 

die manier als magneet voor klanten 

(en dus omzet) te werken.”

4Grootste marketinguitdaging 
tot op heden?
“Toen ons zusterbedrijf Hamel ons de 

opdracht gaf om binnen een jaar het 

imago van ‘specialist in de verspaning’ 

te krijgen, voor een minimaal budget, 

kwam ik met het idee van de ‘Hamel 

Verspaningsindex’. Dit is een maan-

delijkse enquête bij zo’n 70 verspa-

ners. De ontwikkeling van de ‘Hamel 

Verspaningsindex’ wordt maandelijks 

door alle vakbladen gratis gepubli-

ceerd en de kosten van het – volledig 

gedigitaliseerde – instrument bedragen 

slechts € 250 per jaar. Ik heb hiervan 

geleerd dat je voor weinig geld veel 

marketingeffect kunt realiseren, en 

dat principe is sindsdien leidend in 

mijn marketinginnovaties.”

5Kent u een inspirerend voor-
beeld van marketing in de bouw?
“Heijmans, en meer specifiek: hoe 

hun communicatiemanager nieuwe 

media Sander Willems deze organi-

satie opwarmt voor de toekomst. Hij 

gebruikt hiervoor onder andere het 

geniale concept van ‘Miss Yellow’, een 

iPad die wekelijks door een andere 

medewerker van Heijmans mee naar 

huis wordt genomen. Deze medewer-

ker kan in die week anoniem (als ‘Miss 

Yellow’) op social media actief worden, 

bijvoorbeeld op Twitter of Facebook. 

Miss Yellow werkt daardoor zowel in-

tern als extern: je krijgt een kijkje in de 

organisatie van Heijmans en daardoor 

een sterkere band met het bedrijf.”

6Wat is uw gouden marketingtip 
voor 2013?
“Zie de door je directie opgelegde be-

zuiniging als een kans: stop met dure 

marketing die steeds slechter werkt 

(beurzen, reclame etc.) en begin met 

marketing die authentiek is, met la-

gere kosten als gevolg.”

7Maakt uw organisatie gebruik 
van storytelling?
“MCB heeft enkele jaren terug in het 

kader van storytelling haar bedrijfsge-

schiedenis vastgelegd in een boek. Dit 

kun je op onze website gratis lezen. De 

behoefte aan dit boek kwam uit ver-

schillende hoeken. Primair werd het 

geschreven voor de medewerkers, maar 

we merkten dat er ook veel interesse 

vanuit de buitenwereld was, en om die 

reden hebben we een digitale versie on-

line gezet. En toen Facebook vorig jaar 

begon met de ‘Timeline’ kwam mijn 

collega Frank op het idee om delen van 

het boek op onze timeline te zetten, tot 

wel 70 jaar terug. Een moderne versie 

van het geschiedenisboek dus!”

8Coen van Leeuwen (Hilti) vroeg 
zich vorig kwartaal af hoe u zich 
onderscheidt als marketeer en 
waarom uw bedrijf de markt gaat 
veranderen.
“Ik denk dat ik me onderscheid door 

los te laten: niet langer willen proberen 

alle (niet-persoonlijke) commerciële 

stromen te ‘managen’, maar alle com-

merciële collega’s juist hun gang te la-

ten gaan bij het tonen van hun kennis 

en persoonlijkheid aan de wereld, als 

magneet voor klanten en geld. Ik merk 

dat veel marketeers worstelen met het 

‘loslaten’: “Leuk die social media, maar 

het moet wel via mij gaan”. Door dit 

los te laten zullen mijn collega’s de 

markt veel leuker maken: niet allerlei 

mensen die zich verschuilen achter 

merken en hun uitingen, maar die zich 

laten zien. Ik hoop dat ik aan hun suc-

ces een steentje mag bijdragen.”

9Wat is uw vraag voor de vol-
gende marketeer?
“Ik ben erg benieuwd hoe hij of zij so-

cial media ziet: als een nieuw medium 

om je commerciële boodschap mee te 

‘zenden’, of als een medium waarmee 

je authentiek contact kunt hebben met 

de mensen in de markt.” 

“Marketing is niet langer de afdeling waar alle marktinformatie 
binnenkomt en alle propaganda naar buiten gaat”
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“Je kunt voor weinig geld veel 
marketingeffect realiseren”


