Het Nederlands Instituut voor Marketing….
Wordt vijftig
Op 1 december a.s. bestaat NIMA vijftig jaar. Een mooi
moment om bij stil te staan – uiteraard – want tenslotte haalt lang niet iedere beroepsvereniging
zo’n eerbiedwaardige leeftijd. Bij jubilea is het gebruikelijk om uitgebreid stil te staan bij de
weg die is afgelegd om te komen waar we nu staan, maar dat doen we niet. Marketing
Nederland staat op de schouders van reuzen, dat zeker, maar er is alle reden om juist vooruit
te kijken.
Na overleg met een flink aantal vertegenwoordigers uit de NIMA-achterban ontstond het idee voor
een waardig feestje. Het 50-jarig jubileum zal worden aangegrepen voor een inhoudelijke
verdieping. Niet te zwaar op de hand, maar ‘spelend met gedachten’. Zoals in januari van dit jaar
al aan de NIMA Communities is toegelicht op de besturenbijeenkomst, heeft NIMA Bestuurslid Mabel
Nummerdor een inventarisatie gemaakt van een aantal metatrends die naar verwachting de
toekomst van het vak zullen vormgeven: thema’s die stuk voor stuk van invloed zullen zijn, maar
waarvan de exacte invulling en impact vaak nog ongewis is. Als toevoeging daarop zijn vijftig
‘stepping stones’ benoemd: onderdelen van een grotere beweging die de executie van marketing
zullen beïnvloeden. Check hier het document.
Per onderdeel van het vakgebied zal de uitwerking van die metatrends verschillend uitpakken, zo is
de verwachting. Hoewel voor veel NIMA Communities het programma voor komend najaar al
vastligt, zou ik jullie langs deze weg willen vragen de diepte in te duiken aan de hand van de NIMA
Marketing Next 50. Hoe ontwikkelt marketing (-communicatie en of sales) zich vanuit de
achtergrond van jullie community?
What to do?
De manier waaróp jullie community aan de slag gaat met de Next 50-thema’s ligt bij de
communities zelf: een bijzondere bijeenkomst, een presentatie, een werkgroep of een virtueel Next
50-team: dat maakt niet zoveel uit. Wat we willen bereiken is dat er NIMA-breed wordt nagedacht
over de toekomst van het vak. En we streven naar een soort tijdscapsule.
Speciale uitgave NIMA Update krant
Naar aanleiding van deze bijeenkomsten wordt jullie gevraagd output te leveren voor de speciaal te
verschijnen digitale versie van de NIMA Update-krant in het najaar van 2016. Dat mag in de vorm
van een verslag, een opiniërend artikel, een column, een leeslijst, een futuristische case, een
pleidooi, een audiovisuele bijdrage, anything goes, zolang de output maar uiterlijk 31 oktober wordt
aangeleverd bij de redactie van NIMA Update, zodat er ook echt een gezamenlijke NIMA-bijdrage
ontstaat. Lange bijdragen mógen, maar in dat geval ontvangt de redactie graag óók een kortere
versie. We gaan nu uit van zo’n 400 woorden tekst.
De bijdragen worden vanzelfsprekend ook gepubliceerd op NIMA.nl én met de redactie van
Marketingfacts is overeengekomen ze ook via dit veelgelezen nieuwsblog te publiceren onder de
noemer: NIMA 50, de marketing-tijdcapsule.
Tot slot streven we ernaar om op MIE 2017 een aantal communities in de gelegenheid te stellen een
presentatie te verzorgen die antwoord geeft op de vraag hoe de succesvolle marketeer van de
toekomst zich nú optimaal voorbereid op het vak.
Eeuwig leven
Los van alle publiciteit gaan we jullie Next 50-bijdragen overigens ook écht een ‘eeuwig leven’
bezorgen: Op 1 december a.s. zullen ze in een speciale tijdbestendige RVS koker worden begraven
in Bunnik, op de plaats waar NIMA is ontstaan.
Met vriendelijke groet,
Luuk Ros
Contentmanager
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