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De ideale
teamplayer

Dit is een uitgave voor marketing-, communicatie- en salesprofessionals

Professionals in marketing, communica-
tie of sales nemen vaak een centrale rol 
in bij de organisaties waarvoor ze wer-
ken. In maart van dit jaar raakte Neder-
land in een coronacrisis die enorme ge-
volgen heeft voor onze samenleving en 
onze economie. Sinds die dag hebben heel 
veel marketeers en specialisten hele web-
sites en nieuwsbrieven volgeschreven 
met tips en adviezen over de beste manier 
om met die nieuwe situatie om te gaan. 
Daar is alle reden toe. Marketing en mar-
keteers staan vaak aan de voorkant van 
een bedrijf, om waarde te creëren voor 
klanten, hun bedrijf en als het even kan 
‘de maatschappij’. Ze staan naast of vaak 
midden in hun doelgroep. Voor de ene 
marketeer betekende de crisis dat de or-
ganisatie waarvoor hij of zij werkte in-
eens tot stilstand kwam, voor de ander 
betekende het juist enorme drukte, maar 
in alle gevallen betekent de crisis dat er 
heel snel geschakeld moest worden. En 
voor veel organisaties is dat nog altijd zo: 
plannen worden soms met de dag gewij-
zigd. Marketingplannen veranderen mee. 
Dat vereist lenigheid. 

Marketeers dragen vaak bij aan ambities. 
Niet alleen die van henzelf, maar ook die 
van de organisatie waar ze werken, hun 
collega’s, hun klanten en de partners 
waarmee ze werken. Ze dragen bij aan 
omzet en groei, aan plannen en projecten. 
Om een succesvolle marketeer te kunnen 
zijn - of te worden - helpt het enorm als je 
de gedroomde teamplayer bent waar veel 
bedrijven om vragen. Iemand met een 
diepe specialisatie, maar ook iemand die 

gemakkelijk over de grenzen van haar of 
zijn eigen vakgebied heen kan kijken. 
Een beetje verstand van álles wordt vaak 
gevoed door een beetje nieuwsgierigheid 
naar álles en hoe je het ook wendt of 
keert, veel marketingspecialisten nemen 
een belangrijke positie in bij projecten of 
de multidisciplinaire teams waarvoor ze 
werken. Meepraten over juridische za-
ken, heldere voortgangsrapportages afle-
veren, een goed netwerk om mediavraag-
stukken te beantwoorden en rekenen 
voor je grote beslissingen neemt. Dat kán 
een marketeer en dat is maar goed ook. 
Uit recent onderzoek onder marketingdi-
recteuren (de eindbazen) bleek dat een 

overgrote meerderheid van hen denkt dat 
‘developing people skills’ dé kritische 
succesfactor wordt voor hun opvolgers 
aan de directietafel. Mocht je dus een ‘hop 
naar de top’ op je verlanglijst hebben 
staan, is dat een gouden tip: de beste 
teamplayer maakt misschien nog wel 
meer kans op een toppositie dan de slim-
ste econoom.  
‘Marketing’ is een enorm groot vakge-
bied, met evenveel specialisaties als func-

tietitels. Sommigen gebruiken het woord 
marketing niet eens of zien zich niet als 
‘marketeer’. Het liefst zag NIMA dat alle 
marketingbanen in Nederland werden 
voorzien van een niveaustempel, om het 
voor niet-marketeers in één keer duide-
lijk te maken wat van een marketingcol-
lega kan worden verwacht. Juist omdát 
ze zoveel met collega’s in het bedrijfsleven 
te maken krijgen, is het van groot belang 
de juiste kennis en vaardigheid aan je 
team toe te voegen. Daar helpen we als 
NIMA dan ook graag bij. Op nima.nl/
functieprofielen vind je een overzicht met 
marketingbanen en de kennis, taken en 
vaardigheden die daarbij horen. Mocht je 
zelf of mocht je werk- of opdrachtgever 
eens op zoek zijn naar een marketingcol-
lega, dan geeft dat houvast. Niet alleen 
om een échte teamplayer voor je team te 
vinden, maar ook om een rijtje kennis en 
vaardigheden aangereikt te krijgen bij 
het zoeken naar talent. 

De uitdagingen die deze vervelende perio-
de met zich meebrengt zijn groot, voor 
sommige organisaties zelfs té groot. En 
een marketeer is ook maar een mens. 
Samen successen vieren is te gek, samen 
proberen om door een zware tijd heen te 
komen is vaak een hele uitdaging. Maar 
het hoort erbij. Help elkaar, steun elkaar, 
maak nieuwe plannen, stel je op als team-
player en neem contact met ons op als je 
denkt dat we je kunnen helpen. NIMA is 
de beroepsvereniging voor álle marke-
teers. In voor- en tegenspoed.  

Barta komt naar 
NIMA Marketing Day
In september presenteert NIMA een 
primeur op de NIMA Marketing Day 
door de wereldbekende marketing-
denker, trainer en auteur Thomas 
Barta naar Nederland te halen.  
De van oorsprong Duitse columnist 
van het veelgelezen internationale 
vaktijdschrift Marketingweek kreeg 
bekendheid door zijn boek ’12 
Powers of a Marketing Leader’ en 
komt onder meer spreken over de rol 
en de betekenis van marketeers voor 
de organisaties waarin ze werken en 
de maatschappij als geheel. NIMA 
organiseert de NIMA Marketing Day 
dit jaar voor de vierde keer en staat 
opnieuw in het teken van marketing 
in de breedste zin van het woord. 
Bijna tachtig marketeers uit 
verschillende bedrijven - van heel 
groot tot heel klein - delen er hun 
ervaring.
(lees meer over NMD op pagina 5)
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Samen successen vieren is te 
gek, samen proberen om door 
een zware tijd heen te komen 
is vaak een hele uitdaging. 
Maar het hoort erbij. Help 
elkaar, steun elkaar, maak 
nieuwe plannen.
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Ons land telt duizenden beoefenaren van het vak marketing. 
Maar, omdat iedereen zich marketeer mag noemen, ontbreekt 
vaak het zicht op kwaliteit. Professionals in marketing, 
communicatie en sales kunnen hun ervaring, kennis en 
vaardigheden laten certificeren bij NIMA. De titel Register 
Marketeer is een Europees kwaliteitskeurmerk voor topmar-
keteers. NIMA Qualified Lecturers zijn marketingdocenten die 
zich willen onderscheiden in hun vak. Naast deze twee titels 
kun je bij NIMA ook Senior Marketing, Communication of 
Digital Professional worden: deze Senior Professionals 
bewijzen niet alleen over de nodige senioriteit en ervaring te 
beschikken, maar onderschrijven ook het belang van toetsbare 
permanente educatie (PE). NIMA is de enige instantie in 
Nederland die de titel mag toewijzen. Inmiddels zijn er bijna 
600 vakgenoten die bij NIMA met een titel staan geregistreerd 
en daar hun zogeheten PE-punten bijhouden. Bovendien kreeg 
het wat stoffige beeldmerk van de ‘seniors’ onlangs een frisse 
make over. Beter geschikt ook voor het delen via cv’s en 
LinkedIn-profielen, want dat blijkt in de regel toch de eerste 
plaats waar je ze tegenkomt. 

Ben jij al NIMA gecertificeerd? nima.nl/persoonstitels

Seniors met 
een frisse blik

column 
NIMAvoorzitter Martin Huisman RM

KALENDER

Bekijk het volledige aanbod 
op www.nima.nl/events

Mooiste baan
‘Weggaan is een beetje doodgaan’, zeggen de Fransen. Maar, ‘achter elke dichte deur is 
ook een open ruimte’, zeggen de Britten. Allebei waar. Verandering van spijs doet eten. 
Soms moet je ergens een punt achter zetten om weer ruimte te maken voor nieuwe ideeën 
en het uitrollen van nieuwe plannen. Afgelopen november hebben we aangekondigd dat 
Kirsten Andres de nieuwe voorzitter en directeur van NIMA wordt en dat ik zelf een stapje 
terug doe. Na bijna acht jaar NIMA werd het tijd dat iemand anders het stokje overnam. 

Ik ben heel blij over de aanstelling van Kirsten en ik zal er alles aan doen om alle inns en 
outs van deze prachtige baan zo goed mogelijk aan haar over te dragen. Waar ik vooral 
met veel genoegen aan terugdenk is het samenwerken aan mooie plannen. Als directeur 
heb je natuurlijk met verschillende teams en groepen te maken: een bestuur, een leden-
raad, in geval van NIMA nog een Raad van Toezicht, maar ook de vrijwilligersgroepen die 
van NIMA NIMA maken, opleiders, vakmedia, andere branche- en beroepsorganisaties, 
examenkandidaten (en geslaagden!), bedrijven en heel veel meer clubs en clubjes met 
ideeën. En Team NIMA niet te vergeten, die 15 collega’s die leven voor het vak. Jouw vak. 

Soms was het best heftig, maar veel vaker inspireerden ze me om het beste uit mezelf te 
halen en de mooiste kant van mezelf te laten zien. Veel marketeers zijn denkers én doeners 
tegelijk, wat het soms een eigenzinnig volkje maakt, maar ze hebben er altijd zin in. 
Heerlijk. Kirsten krijgt de mooiste baan ter wereld. 

Good Luck!

Martin Huisman RM

JUNI
3
Masterclass: 
Karaktervol Positione-
ren
Benieuwd naar wat een karaktervolle 
positionering voor jouw merk kan doen?
Tarief: € 550 member / € 750 
niet-member
 
4
Masterclass: Organisa-
tieresultaten behalen met 
social media
Leer in één dag hoe social media kunnen 
bijdragen aan organisatiedoelstellingen
Tarief: € 550 member / € 750 niet-member
 
9
Vaardigheidstraining: Een 
succesvolle LinkedIn-strategie
In één dag de mogelijkheden van LinkedIn 
onder de knie
Tarief: € 500 member / € 700 niet-member
 
10
Vaardigheidstraining: 
Leading Change
Krijg inzicht in de wijze waarop jij en je team 
de verandering in jouw organisatie een 
structurele boost kunnen geven
Tarief: € 750 member / € 950 niet-member

16
Workshop: Copywriting - 
Tone of Voice
Zó schrijf je voor een merk
Tarief: € 500 member / € 700 niet-mem-
ber
 
16
Workshop: Beoordelen 
van Creatieve 
Concepten
Leer creatieve voorstellen beoorde-
len op effectiviteit
Tarief: € 500 member / € 700 niet-member
 
25
Vaardigheidstraining: 
Overtuigingskracht 2.0
Leer hoe je effectief kunt overtuigen
Tarief: € 750 member / € 950 niet-member
 
30
Masterclass: Internal Branding
Hoe internal branding jouw merk succesvol-
ler maakt
Tarief: € 550 member / € 750 niet-member
 
30
Masterclass: Purpose, 
van Marketing naar 
Mattering
Ontwikkel purpose voor jouw 

organisatie en maar deze waar
Tarief: € 550 member / € 750 niet-member

JULI
1
Masterclass: 
Menselijke Marketing in een 
Digitale Wereld
Op zoek naar hightech & high touch
Tarief: € 550 member / € 750 
niet-member
 
2
Workshop: Aandachtsmarke-
ting
Effectiever communiceren met zes 
wetenschappelijk bewezen 
aandachtstrekkers
Tarief: € 500 member / € 700 
niet-member
 
AUGUSTUS
25
Mastercourse: Contentmarke-
ting (zomer bootcamp)
Word in drie dagen een contentmarketing!
Tarief: € 1.200 member / € 1.400 niet-member
 
SEPTEMBER
2
Mastercourse: 
Digitale Marketingstrategie

Verhoog jouw digital marketing performance
Tarief: € 1.000 member / € 1.200 niet-member
 
8
Masterclass: 
Employee Journey
Van employer banding tot 
internal branding
Tarief: € 550 member / € 750 niet-member
 
9
Workshop: Design Thinking
Design thinking, durf jij?
Tarief: € 5500 member / € 700 niet-member
 
10 
Masterclass: Design je Marke-
ting vanuit Gedragspychologie
Beïnvloed het gedrag van je klanten
Tarief: € 250 member / € 450 niet-member
 
18
Vaardigheidstraining: 
MBTI Inzetten om On- en 
Offline Beter te Overtuigen
Overtuigen volgens de MBTI-principes
Tarief: € 750 member / € 950 niet-member

INCL. GRATIS BOEK

INCL. GRATIS BOEK

INCL. GRATIS BOEK

INCL. GRATIS BOEK

INCL. GRATIS BOEK

+ INCL GRATIS BOEK
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Troonswisseling bij NIMA – 
De Koninklijke Route

Kirsten is afkomstig van KRO-NCRV 
waar zij directeur marketing & vereni-
ging was. Kirsten is goed bekend met 
NIMA, waar zij in 2016 toetrad tot de 
Raad van Toezicht. Haar komst volgt op 
het besluit van huidig voorzitter, 
Martin Huisman RM, die in het voor-
jaar van 2019 bij de Raad van Toezicht 
heeft aangegeven dat hij zich meer wil 
gaan focussen op zijn eigen bedrijf. 
Huisman: ‘Na bijna acht jaar NIMA is 
het tijd dat iemand anders het stokje 
overneemt. Ik ben zeer verheugd met 
Kirsten en ik zal er alles aan doen om 
alle inns en outs zo goed mogelijk over 
te dragen.’

Omweg
‘Mijn weg in de marketing had een 
kleine omweg’, legde Kirsten Andres in 

gesprek met MarketingTribune-redac-
teur Peter van Woensel Kooy uit. ‘Niet 
iedereen zal als drs. in de Franse 
taal- en letterkunde in de marketing 
starten schat ik in. Dat was ruim 
twintig jaar geleden. Die stap lijkt 
vreemd maar dat valt eigenlijk wel mee. 
Tijdens mijn studie heb ik in mijn vrije 
ruimte allemaal extra vakken gedaan 
op marketinggebied. En zo ben ik ooit 

begonnen op de marketingafdeling van 
elektronicabedrijf Grundig Benelux in 
Amsterdam en Brussel, waar mijn 
Franse taalkennis en kennis over 
marketing samenkwamen. Het vak heb 
ik daar in de volle breedte geleerd en ik 
kwam erachter dat marketing mij echt 
lag en toen heb ik het Frans achter me 
gelaten. Ik heb daarna wisselend 
telkens een aantal jaren gewerkt aan 
bureau- en aan klantzijde en voor heel 
veel mooie merken mogen werken. Van 
onder andere Eneco, Mona, Nissan tot 
SNS Bank. En nu alweer bijna tien jaar 
geleden ben ik bij de KRO begonnen, na 
de fusie werd het KRO-NCRV, omdat ik 
het leuk vond om naast commerciële 
ook publieke ervaring op te doen in een 
organisatie met maatschappelijke 
relevantie. En dat heb ik met heel veel 
passie en plezier gedaan, de laatste tijd 
in de rol van directeur marketing & 
vereniging.’

Zoektocht
In de wetenschap dat Martin zijn 
functie wilde overdragen, is een 
commissie bestaande uit twee afgevaar-
digden van de NIMA Ledenraad en twee 
leden van de Raad van Toezicht op zoek 
gegaan naar een opvolger. Dat leidde 
tot de voordracht van Kirsten, waarmee 
de Ledenraad met enthousiasme 
instemde. Mike Moolenbel, voorzitter 

van de Raad van Toezicht: ‘Martin heeft 
samen met zijn team een gezonde basis 
voor de komende jaren neergezet. Er is 
weer ruimte om te investeren in 
vernieuwing en dat is een topprestatie. 
Kirsten heeft de kennis en ervaring om 
NIMA samen met de leden verder te 
ontwikkelen en door te groeien naar 
een beroepsvereniging met een nog 
groter bereik. Bij KRO-NCRV heeft ze 
zich overtuigend bewezen en we zijn 
heel blij met deze mooie overgang.’

Troonwisseling
Inmiddels heeft de troonswisseling 
plaatsgevonden, maar de oude én de 
nieuwe directeur trekken in de loop van 
dit voorjaar nog een tijdje samen op om 
ervoor te zorgen dat de verandering zo 
soepel mogelijk verloopt. Martin 
Huisman: ‘Daar zie ik zelf best naar uit, 
want eerlijk is eerlijk: NIMA staat er 
momenteel goed voor en iedereen – Kir-
sten en ik voorop – wil dat we professio-
nals in marketing, communicatie en 
sales terzijde staan op een manier die 
het best bij hen past. Een hoop over te 
dragen dus, maar gelukkig hebben we 
daar ook de ruimte voor gekregen.’ 

Kirsten heeft de kennis en 
ervaring om NIMA samen 
met de leden verder te ontwik-
kelen en door te groeien naar 
een beroepsvereniging met 
een nog groter bereik.

Kirsten Andres is sinds 1 februari de nieuwe voor
zitter en directeur van NIMA. De NIMA Ledenraad 
heeft dat maandag 18 november besloten tijdens de 
ledenraadvergadering. De NIMA Raad van Toezicht 
heeft haar na een uitgebreid en zorgvuldig selectie
proces voorgedragen als nieuwe voorzitter/direc
teur. 
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Vanaf dit voorjaar biedt NIMA 
een Mastercourse Media-
planning. Nieuw, maar met 
reden geprogrammeerd. 
Waar veel marketeers dit deel 
van hun tactiek toch graag 
overlaten aan hun gespeciali-
seerde bureau, is het zéker bij 
B2C-merken soms met afstand 
de grootste kostenpost van een 
marketingafdeling. Als het 
tenminste onder de budgetver-
antwoordelijkheid valt van die 
afdeling, want dat is lang niet 
overal het geval. Eigenaardig, 
maar een beetje het gevolg van 
gebrek aan echt goed overzicht 
op media. Marketingfacts-
blogger, bereikonderzoeker  
en mediadeskundige John 
Faasse is één van de meest 
ervaren mediakenners die 
Nederland rijk is en verzorgt 
dit nieuwe onderdeel van de 
NIMA Academy. Een korte 
kennismaking:

Wat fascineert jou in 
media? Waarom heb je 
je daar zo in gespeciali-
seerd?
‘Van huis uit ben ik politico-
loog! Mijn fascinatie komt 
voort uit de manieren waarop 
media de samenleving beïn-
vloeden, zowel ten goede als 
ten kwade. Media zijn ener-
zijds onmisbaar voor een goed 
functioneren van de democra-
tie en het bevorderen van een 
open samenleving, anderzijds 
kunnen het ook instrumenten 
van propaganda en misleiding 

zijn. Dat kun je ook doortrek-
ken op het gebied van com-
mercie en reclame.’

Mediaplanning is een 
onderdeel van het mar-
ketingvak dat mar-
keteers vaak aan hun 
mediabureau overlaten. 
Hoeveel moeten zij er-
van weten?
‘Marketeers moeten redelijk 
véél van media weten. Ten 
eerste omdat een groot deel 
van hun budget eraan opgaat, 
ten tweede omdat een goede 
media-inzet een campagne kan 
maken of breken, ten derde 
omdat je niet op de blauwe 
ogen van elke mediaplanner 
kunt vertrouwen, en al hele-
maal niet op zijn/haar mooie 
dashboardjes. Dus een mar-
keteer moet weten wat al die 
cijfers voorstellen en om welke 
informatie hij of zij bij zijn bu-
reau of bij de mediaexploitant 
moet vragen.’

Tv kwam op, werd 
doodverklaard als recla-
memedium en doet nu 
ineens weer enorm mee. 
Er verandert nogal wat 
aan de ideeën over me-
dia. Hoe houd jij hypes 
en trends uit elkaar?
‘Als onderzoeker houd ik me 
graag aan de cijfers, mits die 
gebaseerd zijn op goed on-
derzoek. En dan moet je ook 
weet hebben van de manieren 
waarop je met statistieken en 

grafieken de zaken mooier 
kunt voorstellen dan ze zijn. 
Ik heb nog altijd de drie hele 
advertentiepagina’s uit de 
Adformatie bewaard, waar-
mee het gratis dagblad De 
Pers - wie kent het nog - mijn 
conclusies over hun geknoei 
met de bereikcijfers probeerde 
te ontkrachten. Haha.’

Het woord medium kan 
natuurlijk op van alles 
slaan: van concerttic-
ket tot spoorwegboom: 
overal kom je mar-
ketingcommunicatie 
tegen. Wat vind jij zelf 
een leuke die nog wel 
eens over het hoofd 
wordt gezien? 
‘De verpakking! Dat is echt 
een onderschat medium. Je 
loopt er dagelijks of weke-
lijks langs in de winkel, legt 
het zelf in je karretje en ziet 
‘m vervolgens elke dag in je 
keukenkastje of op tafel. Elk 
gebruiksmoment is daarmee 
ook een mediacontact.’

NIMA Neuromarketing 
wordt ‘Brein & Gedrag’
Een van de meest spectaculaire onderdelen van het marketingvak is 
het terrein waar kennis van hersenonderzoek en gedragswetenschap 
raakt aan marketing. Wie denkt dat hij of zij 100% rationele keuzes 
maak, heeft het mis. Emoties spelen een grotere rol dan we zelf graag 
toegeven. En van veel van die emoties zijn we ons niet bewust. 
Toenemende kennis over het brein leidt ertoe dat we steeds beter 
snappen hoe gedrag tot stand komt en waardoor het wordt beïnvloed. 
Een onderwerp dat ook door veel marketeers op de voet wordt 
gevolgd. Niet voor niets wonnen twee gedragspsychologen in de 
afgelopen jaren een nobelprijs voor economie. Binnen NIMA bestaat 
een community die zich vooral bezighoudt met kennis over brein en 
gedrag, en de toepassing ervan in marketingcontext. Zij veranderden 
hun naam dit jaar in Brein & Gedrag. Marketeers die begrijpen hoe 
consumer decision making werkt, hebben een enorme voorsprong.  
Het aantal leden van deze community is dan ook snel  gegroeid en 
inspiratiesessies worden vaak druk bezocht. Wil je meer weten of 
gewoon eens aanschuiven bij B&G: op nima.nl/communities vind je 
een overzicht van álle communities binnen de club.

Nieuw bij NIMA 
Bij NIMA kun je het hele jaar door kiezen uit een aantal specifieke 
vaardigheidstrainingen, masterclasses, mastercourses en workshops. 
Sommige zijn ervoor bedoeld snel iets onder de knie te krijgen. Andere 
nemen je in een aantal dagdelen mee door onderdelen van het 
marketingvak waar je meer van wil weten. Een deel van deze classes 
wordt zolang er vraag naar is steeds opnieuw geprogrammeerd, een 
aantal ervan staat voor het eerst op de kalender. Nieuw dit jaar is 
bijvoorbeeld ‘Design je marketing vanuit gedragspsychologie’; In één 
avond leer je hoe je denkt vanuit gewenst gedrag en hoe je dat direct 
toepast op het beïnvloeden van mensen ten gunste van het bedrijfsre-
sultaat. Oftewel marketing vanuit gedragspsychologie. Op deze avond 
wordt een eenvoudig te volgen stappenplan gepresenteerd, waar je als 
marketeer, salesprofessional of ondernemer direct mee aan de slag 
kunt. Ook nieuw is de Mastercourse ‘Design Sprints’. De methode  stelt 
je in staat om in korte tijd veel werk te verzetten en te komen tot een 
gevalideerd prototype. In deze mastercourse leer je wat een design 
sprint inhoudt en wat het je organisatie kan opleveren. Een andere 
opvallende in het programma: De Workshop ‘Aandachtsmarketing’. 
Cursisten leren hoe je met zes wetenschappelijk bewezen aandacht-
strekkers effectiever kunt communiceren, zodat je de aandacht van je 
doelgroep wél verdient. Tijdens de workshop krijg je inspiratie en 
handvatten om doelgroep(en) te bereiken en raken met campagnes.

Voor een volledig overzicht van het aanbod van de NIMA Academy: 
nima.nl/events.

Interview John Faasse, nieuwe docent in eventsprogramma over mediaplanning

‘Marketeers 
moeten véél van 

media weten’

'Een marke-
teer moet 
weten wat 
al die cijfers 
voorstellen.'
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NMD 2020: 
De ultieme pitstop – en dan door.

‘Keuzestress’, dat is zo onge-
veer het enige kritiekpunt dat 
de organisatie naast zich neer 
heeft gelegd. Met reden want 
juist die enorme snoeptrommel 
aan marketingpraktijkverha-
len máákt ‘NMD’ tot wat het is: 
een dag voor en door het vak. 
Luuk Ros probeert als pro-
grammamanager namens 
NIMA álle delen van het 
marketingvak te presenteren 

en snapt dat het soms moeilijk 
is: ‘Marketing is geen vak waar 
paaltjes omheen staan. Wie in 
marketing werkt kan hele 
dagen bezig zijn met het 
uitdenken, produceren en 
nameten van een campagne, 
maar een ander kan tientallen 
jaren als marketeer werken en 
daar nooit mee te maken 
krijgen. Bijvoorbeeld omdat je 
onderzoek verricht of omdat je 

nieuwe proposities uitdenkt. 
Ieder zijn vak. De enige rode 
draad is de essentie van 
marketing: wederzijdse 
waardecreatie.’ 

Luuk is dan ook niet bang 
dat bezoekers door 
de bomen het bos 
niet meer zien met 
zoveel keus: ‘We 
krijgen dat wel 
terug, maar zie het 

maar als een goed 
restaurant. Je maakt 

een keuze uit de menu-
kaart en eigenlijk moet je niet 
te lang stil blijven staan bij wat 
je dan allemaal níet kiest. Veel 
van dit soort evenementen 
dwingen je min of meer op je 
stoel te blijven zitten en dan 
maar te zien wat er komt. Wij 
hebben maar twee van dat 
soort momenten, met twee héle 
toffe key notes. Daar tussen 
snack je in vijf tijdslots zelf een 
programma in elkaar dat 
helemaal bij jou past. De één is 
heel digital ingesteld en hoort 
graag verhalen over data of 
analytics, een ander zoekt juist 
naar specifieke merkverhalen, 
weer een ander is vooral met 

kleine budgetten bezig en 
zoekt het bij de start-ups of 
kleinere organisaties. Het is 
aan jou. Er zijn ook veel 
bezoekers die juist komen om 
over het muurtje van hun 
eigen specialisatie heen te 
kijken.’ Ros benadrukt dat 
het vooral zaak is om te 
kómen, juist nu de dag 
vanwege de uitbraak van de 
coronacrisis moest worden 
verplaatst van juni naar de 
nieuwe datum: 1 september. 

NIMA directeur Kirsten 
Andres daarover: ‘Belangrijk-
ste is dat NMD20 doorgaat dit 
jaar. Daar zijn we heel blij 
mee. Op dinsdag 1 september 
maken we een mooie start 
samen, symbolisch aan het 
begin van een nieuw school-
jaar. Dan kunnen we er weer 
tegenaan dit najaar, want het 
wordt volle bak voor iedereen, 
dat moge duidelijk zijn. 
Inspiratie, informatie, kennis 
uitwisselen, elkaar zien en 
spreken – als de ultieme 
pitstop – en dan door.’

De NIMA Marketing Day (NMD) is in een paar jaar 
uitgegroeid tot misschien wel de mooiste dag 
om marketeer te zijn. Te midden van bijna 
2000 vakgenoten kun je er als bezoeker zo 
ongeveer van maken wat je wilt, 
want je kiest à la carte een stu
diedag, netwerkdag of inspira
tiedag. Er is keuze uit bijna 
tachtig verschillende presen
taties, die zijn ondergebracht in 
zestien verschillende zalen die allemaal 
een hot topic in marketing beschrijven.

Samenwerken kan in 
vele vormen en in 
uiteenlopende 
situaties. Het maakt 
dat je elkaar ver-
sterkt en samen tot 
een optimaal resultaat 
komt. Veelal liet ik 
tijdens trainingen een 
filmpje zien uit Sesamstraat 
over samenwerken of eigenlijk wat het 
resultaat is als je niet samenwerkt en 
naast elkaar aan de slag gaat met 
eenzelfde project of opdracht. Zodra 
Kermit de Kikker erachter komt dat ze 
naast elkaar hetzelfde aan het doen 
zijn, klonk er altijd gegniffel in het 
trainingslokaal. Terwijl de essentie 
van het filmpje vooral tegen het einde 
ook tot inzichten leidde over de 
valkuilen waar zovelen vaak intrap-
pen. 
Vaak is het zo dat gebrek aan commu-
nicatie, de drang om resultaat te 
claimen en de angst om je kwetsbaar 
op te stellen, belemmerend werkt 
binnen samenwerkingen. Iets wat me 
telkens opviel en opvalt bij nieuwe 
opdrachten, binnen nieuwe project-
groepen of binnen een afdelingsteam. 
Het is juist de kunst om open te 
communiceren, elkaars successen te 
vieren, te gunnen en te delen en waar 
nodig elkaar te versterken op verbeter-
punten. Het vergt lef om je kwetsbaar 

op te durven stellen, 
maar je krijgt er 
zoveel voor terug. 
Dat is het mooie van 
mijn vak, om als 
zelfstandig Senior 

Marketing Professio-
nal telkens deze uitda-

ging opnieuw aan te gaan 
en te leren van elkaar en mét 

elkaar. Door samen te werken en echt 
te kiezen voor een samenwerking 
zodat het resultaat sterker is dan ooit. 
Waardoor je ook weer sterker en beter 
wordt en dit kan meenemen naar de 
volgende samenwerking. 
Dat is wat mij echt energie geeft. Ik 
ben die gedreven samenwerkingspart-
ner, die ervan houdt samen te sparren. 
De afwisseling van zowel de inhoude-
lijkheid van opdrachten en projecten 
als ook zeker de samenwerking met 
vakgenoten, laat mijn hart sneller 
kloppen. De dynamiek van de afwisse-
ling en diversiteit van branches, 
bedrijven en mensen inspireren me en 
geven me energie. En ik hoop oprecht 
dat men durft te kiezen om samen 
successen te boeken door sensibiliteit 
te tonen en echt de samenwerking aan 
te gaan. Dat maakt ons vak alleen nog 
maar mooier dan dat het al is.

Ina Oome SMP

Samen sterker

COLUMN
INA OOME SMP

TROTS
op onze Education Partners
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Wat was het moment waarop 
je voor jezelf besloot dat een 
mentor in het vak je verder 
kon helpen?
(JanHein) ‘Dat was in de zomer van 
2018. Mijn achtergrond ligt in de 
finance en ik ben daarna eigenlijk bij 
toeval in de customer experiencehoek 
terecht gekomen. Ik was direct verkocht 
en ik heb me er in de jaren daarna in 
verschillende functies steeds meer in 
verdiept. Ik bezocht eens een college van 
Rien en het sprak me enorm aan dat hij 
met zoveel passie, energie en ervaring 
over customer experience sprak. Dat 
inspireerde me enorm. Sindsdien zijn we 
in contact en hebben we het over het vak 
en tal van andere dingen’. 

Is het niet eigenaardig om 
allebei bij zo’n verschillend 
bedrijf te werken? 
(Rien) ‘Nee, ik vind dat niet eigenaardig 
- leuk juist. Zeker als het gaat over mijn 
specifieke vakgebied: customer experien-
ce, cultuurverandering en dergelijke. De 
organisaties mogen dan wel verschil-
lend zijn, zeker bv. qua ‘product’, maar 
de uitdagingen zijn vaak best vergelijk-
baar: hoe deze organisatie te transforme-
ren van productgericht naar klantge-
richt? En hoe kan de CX-manager dit 
proces sturen en versnellen? En dan 
blijken er best vaak meer overeenkom-
sten te zijn dan verschillen’. 
‘En daarbij komt, soms is juist die 
externe blik verfrissend. Ik verwacht 

ook helemaal niet dat Jan-Hein het 
precies zo aan gaat pakken als dat ik het 
aanpak. De kunst is om er net die 
dingen uit te pikken die toepasbaar zijn’. 

Kun je iets vertellen over de 
vorm van samenwerken? Hoe 
hebben jullie bijvoorbeeld 
contact?
(JanHein) ‘De vorm van samenwerking 
heeft zich gaandeweg ontwikkeld, en 
ontwikkelt zich nog steeds. De intensi-
teit van het contact wisselt per periode, 
afhankelijk van wat er speelt of hoe 
druk we het allebei hebben. Soms is het 
contact even kort per mail, maar eens 
per twee maanden nemen we uitgebreid 
de tijd om samen te zitten. Dan hebben 
we het inhoudelijk over customer 
experience, maar ook over hoe dat in de 
praktijk te brengen en over mijn 
persoonlijke ontwikkeling. Onze 
gesprekken geven me altijd weer veel 
nieuwe ideeën en invalshoeken, en dan 
is het goed dat er tussen onze gesprek-
ken steeds tijd is om daarmee aan de 
slag te gaan.’

Het ‘basisidee’ is natuurlijk 
dat je als senior een hoop te 
leren hebt aan een jonkie in 
het vak, maar het zal soms 
ook best andersom werken…. 
(Rien) ‘Absoluut! Dat is ook een van de 
redenen dat ik het leuk vind om een 
mentor te zijn - en ook leuk vind om 
soms colleges en keynotes te geven over 

mijn CX-vakgebied. Ik heb me ooit laten 
vertellen dat de beste manier om iets 
écht te leren begrijpen, is om er zelf les 
in te geven. En ik denk dat dat klopt. 
Want juist tijdens een college of tijdens 
een gesprek met een mentee krijg je 
vragen die je normaliter in je eigen 
bedrijf niet krijgt. En dat dwingt je om 
opnieuw na te denken. Kortom, mentor 
ben je niet alleen om een andere marke-
tingprofessional verder te helpen; je doet 
het net zo goed ook voor jezelf. Wat dat 
betreft is er niks mis met een stukje 
eigenbelang. Bovendien geeft het je als 
mentor ook de kans om in een andere 
keuken te kijken. Dat is erg leerzaam en 
leuk. We spreken weleens af ergens in 
het land, maar ook op mijn kantoor, of 
juist in de organisatie van Jan-Hein’.

Waar ligt jouw ambitie? Ik 
bedoel: hoe helpt een mentor 
jou te komen waar je wilt 
komen? 
(JanHein) ‘Het is mijn droom om bij te 
dragen aan échte klantgerichtheid in 
Nederland. Om dat te kunnen doen, wil 
ik mezelf blijven ontwikkelen binnen 
customer experience en bij de organisa-
ties waar ik werk aantoonbaar maken 
dat die oprechte klantgerichtheid 
waarde toevoegt. Ik kan daarbij heel veel 
leren van Rien, door zijn ervaring en 
zijn blik op zowel mensen als organisa-
ties. Rien houdt me scherp om me te 
blijven afvragen wat de kern is van waar 
ik mee bezig ben, en of ik me voldoende 

focus op de dingen die echt belangrijk 
zijn’. 

Hoe verloopt zo’n samenwer-
king? Hoe ontwikkelt zoiets 
zich? Je deelt best persoonlij-
ke en misschien ook wel 
gevoelige dingen met elkaar
(Rien) ‘Het contact is zeker ook persoon-
lijk. Ik denk ook niet dat je persoonlijke 
ontwikkeling en carrièreontwikkeling 
kunt scheiden. En het is ook belangrijk 
om persoonlijk een click te hebben 
tussen mentor en mentee. Daarom 
hebben we tijdens de eerste mentorsessie 
flink de tijd genomen om elkaar te leren 
kennen op persoonlijk vlak, en pas 
daarna ook in te gaan op carrièreper-
spectieven. Het zou ook kunnen zijn dat 
er geen persoonlijke match zou zijn en 
dan gaat het denk ik ook niet werken, 
zakelijk. Maar gelukkig was dat hier 
niet het geval. In het geval van Jan-Hein 
kende ik hem al een beetje, omdat ik een 
keer een gastcollege had gegeven in een 
klein gezelschap over customer expe-
riencestrategie en daar was hij bij 
aanwezig. We hadden dus al een eerste 
kennismaking gehad voordat we het 
mentortraject ingingen’.

Mentorkoppel Rien en JanHein: 
‘We hebben flink de tijd genomen 
om elkaar te leren kennen’

Meer weten over het 
Career Booster Programma?

Check NIMA.nl

Groeien doe je bij NIMA niet alleen. 
NIMA is een beroepsvereniging die 

professionals in verschillende stadia 
van hun loopbaan met elkaar in  

contact brengt. Het NIMA Career 
Booster-Programma is een persoonlijk 

ontwikkelingsprogramma waarbij je 
voor een periode van twee jaar inten-
sieve begeleiding krijgt van en kunt 

sparren met een persoonlijke, zeer 
ervaren marketingmentor uit het uit-
gebreide NIMA Netwerk. Op die ma-

nier heb je altijd beschikking over een 
onafhankelijk én vertrouwelijk klank-

bord waar je terecht kunt met al je 
marketing- en loopbaanvragen. Rien 

Brus RM (Aegon) is mentor en Career 
Booster van JanHein Pierik (Cygni

fic). ‘Ik denk niet dat je persoonlijke 
ontwikkeling en carrièreontwikkeling 

kunt scheiden’.
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Persoonlijke doelen bereikt met 
behalen NIMA Diploma

Nog wat statistieken uit dat 
onderzoek: meer dan de helft 
zégt door te willen met het 
behalen van NIMA Diploma’s. 
Dus van Basiskennis naar A, 
van A naar B of van B naar C. 
Bijna 90% van de respondenten 
heeft met het behalen van een 
NIMA Diploma de persoonlijke 
doelen bereikt. 

Opnieuw bijna 90% zou de 
opleiding aanbevelen aan ande-
ren. Dat mag je dus met recht 
superpromotors van de NIMA 
Diploma’s noemen.

Wij van NIMA bevelen geregeld 
een ‘diploma van NIMA aan’, 
maar dat is toch minder WC-eend 
dan je misschien denkt. Want nog 
even voor de helderheid: NIMA is 
een beroepsvereniging. Ons 
belang is dat het goed gaat met de 
marketing-, communicatie- en 

In het najaar van 2019 heeft het team van NIMA Study Members & 
Exams een onderzoek uitgevoerd onder mensen die in de afgelopen 
jaren een NIMA Diploma hebben gehaald. Tweederde van de 234 
respondenten heeft het diploma zelfs nog in 2019 of 2018 behaald. 
Slechts een kwart van hen bleek zelf op te draaien voor de studiekos-
ten. Veruit de meest gehoorde reden óm te gaan studeren was trou-
wens gewoon ‘vakontwikkeling’. Meer dan driekwart gaf dat aan. Het 
‘vergroten van kansen bij sollicitaties’ werd ook door eenderde ge-
noemd. Dat is een bijkomend voordeel, maar blijkt dus zelden de 
hoofdreden.

salesprofessionals (en onderne-
mers die veel van dit soort 
werkzaamheden doen). Dus of 
je nou een mega-MBA oppakt 
op een gezaghebbende business 
school of een snelle cursus 
‘propositie-engineering’: wie 
werkt aan permanente educa-
tie, bijscholing, omscholing of 
verdieping heeft onze zegen. 
Wat we dan wél op hameren is 
dat je het goed doet. Herken-
baar voor werkgevers en 

werknemers, dus bij voorkeur 
bij een gerespecteerd oplei-
dingscentrum of -instituut. Ga 
je echt voor een ‘graad’ in 
marketing, communicatie of 
sales, dan willen we wel graag 
dat je dat bij NIMA doet. Op die 
manier is voor jou en je (toe-
komstige) werkgever meteen 
duidelijk welke kennis en 
kunde je in huis hebt. 

Ja, binnen 6 maanden
Ja, binnen 6 tot 12 maanden
Ja, binnen 12 tot 18 maanden

Ja, maar op langere termijn
Nee

- Re
leva

nte 
kenn

is 

opd
oen

- Be
ter 

in m
ijn 

wer
k w

ord
en

- NI
MA D

iplo
ma

Wat heeft het NIMA diploma jou opgeleverd?

Ben je van plan nog een NIMA Opleiding  
te gaan volgen?

Ik heb een nieuwe baan 
aangeboden gekregen
Ik heb promotie gekregen
Ik heb relevante kennis 
opgedaan

Ik mag nu interessantere 
projecten doen
Ik merk dat ik mijn werk een 
stuk beter kan doen
Mijn collega’s herkennen en 

erkennen mijn opgedane 
kennis en vaardigheden
Mijn netwerk is vergroot
Overig
Geen extra effecten

4%
8%

6%

38%6%

15%

14%

7%
2%

29,7%

9,5%

7,3%
9,1%

44,4%
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Commercieel  
toptalent heeft een 

NIMA Diploma

Rob van Vroenhoven geeft bij 
NIMA leiding aan ‘Team Study 
Members & Exams’ en was een 
jaar geleden nauw betrokken bij 
de omvangrijke verandering die 
NIMA doorvoerde om zijn exa-
mens te houden waar ze horen: 
in het hart van de marketing. 
Waar het eerder voor iederéén 
mogelijk was om marketeers 
op te leiden tot – bijvoorbeeld – 
NIMA B Sales, koos NIMA vanaf 
1 januari 2019 voor hechte sa-
menwerking met een select aan-
tal zeer ervaren opleiders. Ander 
aspect aan de vernieuwde opzet, 
is dat nieuwe studenten NIMA 
Basis, A, B en C, het examen 
direct boeken bij het aangaan 
van de opleiding. Zo hebben ze 
een stok achter de deur en kan 
worden voorkomen dat mensen 
wél een NIMA Opleiding volgen, 
maar het examen laten zitten.

… want Rob, dat gebeur-
de regelmatig? Wel een 
lange weg afleggen op 
weg naar een NIMA 
Diploma, maar in het 
zicht van de haven toch 
de bekroning op je werk 
maar laten zitten? Zijn 
die examens dan zo 
moeilijk? 
Nee, de examens zijn te doen als 
je ervoor hebt geleerd en 
geoefend bij een Education 

Partner. Maar laten we eerlijk 
zijn, op examen gaan is toch een 
‘hobbel’. Zeker als je er apart 
voor moet betalen. Dus ging men 
niet altijd op examen. Die 
‘hobbel’ is nu grotendeels 
weggenomen; je hebt er inmid-
dels toch al voor betaald.

Merk je dat door deze 
nieuwe structuur méér 
studenten examen doen 
of gaan ze juist vaker 
uitstellen? 
Nee, dat ontwikkelt zich op een 
goede manier. Meer studenten 
doen nu examen; en dat is ook 
het eindelijke doel van een NIMA 
Opleiding.

Hoe komen de eisen die 
NIMA voor de examens 
stelt tot stand? Hoe weet 
bijvoorbeeld een werkge-
ver wat hij of zij in huis 
haalt met ‘NIMA A’, om 
eens wat te noemen?
De examencommissies, bestaan-
de uit NIMA-leden, stellen vanuit 
de praktijk die exameneisen op. 
Dan doen we aan de hand van 
functieprofielen; dus wat moet 
iemand op bijvoorbeeld NIMA 
A-niveau kennen en kunnen. 
Mooi voorbeeld hiervan is het 
diploma NIMA A Online 
Marketing; in de praktijk ben je 
bezig met het analyseren van je 

website, daaruit conclusies 
trekken en verbeteringen 
doorvoeren. Deze elementen zijn 
één op één overgenomen in de 
exameneisen. Praktijkgericht 
dus.

Er werken in Nederland 
honderdduizenden in 
marketing, communica-
tie of sales. Waarom zou 
een hr-manager, die zelf 
niet in het vak werkt, 
vragen om een NIMA 
Diploma? Hoe ga je de 
bekendheid van de diplo-
ma’s bij hen vergroten?
Zeg nou zelf, wil je iemand die 
commercie ‘uit de boekjes’ heeft 
geleerd of in de praktijk? NIMA 
toetst op praktijkvaardigheid 
aangevuld met een stevige 
theoretische basis. Voornamelijk 
hbo-afgestudeerden doen na drie 
tot vijf jaar werkervaring een 
NIMA B Opleiding op hbo-niveau 
om die praktijkcomponent te 
borgen. En die praktijkmensen 
wil je graag binnenhalen, dus 
vraag dan vooral naar een NIMA 
Diploma als je commercieel 
toptalent wil aantrekken. Op 
nima.nl staat een tool - nima.nl/
hr-tool - waarin je eenvoudig op 
kan zoeken welk NIMA Diploma 
je nieuwe collega zou moeten 
hebben.  

Education Days 
Education Days is een bijscholingsprogramma voor de 
titelhouders NQL (NIMA Qualified Lecturer) en voor de 
docentleden. Docentleden zijn docenten die werkzaam 
zijn bij een door NIMA erkende onderwijsinstelling en 
alle docenten die zelf zijn aangesloten bij NIMA; de 
NQL-titel is persoonsgebonden. Speciaal voor 
docentleden én de NQL’ers worden NIMA Education 
Days georganiseerd, meestal in samenwerking met een 
bedrijf, collega-beroepsvereniging of educatieve 
uitgever. Naast vakinhoudelijke verdieping, kunnen 
docenten vooral ook kennismaken met elkáár om 
ervaring uit te wisselen, studiemateriaal te bespreken, 
nieuwe theorieën te wegen en tips van elkaar over te 
nemen. Team Study Members & Exams streeft ernaar 
om de ongeveer vier bijeenkomsten per jaar te 
verdelen over écht spraakmakende organisaties. Voor 
het bijwonen van de bijeenkomsten ontvangen de 
NQL-titelhouders dan ook PE-punten. Zo snijdt het mes 
aan meerdere kanten, want de organiserende 
bedrijven vinden het op hun beurt heel bijzonder om 
zo’n grote groep docenten bijeen te hebben. Wil je zélf 
een NQL-titel of eens een bijeenkomst bijwonen? 

Ga dan naar: nima.nl/nql. 

Gastdocenten
NIMA helpt opleidingen en docenten in het regulier 
beroepsonderwijs (hbo, mbo) graag aan gastsprekers. 
Zo wilde Hogeschool Inholland voor eerstejaars 
studenten van het vak ‘Marketing en Ondernemen’ 
graag écht actuele businesscases presenteren. 
Hiervoor heeft de hogeschool vier NIMA Members 
gevraagd, om te komen vertellen over hun praktijker-
varing en de actuele ontwikkelingen binnen marketing. 
De reacties van docenten en studenten zijn heel 
positief, zo weet Baukje Hilarides van Team Study 
Members & Exams: ‘Het pakte echt heel goed uit en we 
zijn ‘onze’ marketeers ook heel dankbaar voor hun 
bijdrage. De actuele businesscases en de professionali-
teit van de sprekers worden enorm gewaardeerd en als 
heel leerzaam ervaren. Voor de betrokken gastdocen-
ten levert het trouwens ook direct iets op, want 
uiteraard kun je als titelhouder voor het leveren van 
een gastcollege ook PE-punten aanvragen en krijgen. 
Maar eerlijk gezegd gaat het daar niet om. Iedereen 
vindt het mooi om iets mee te geven aan de marketeers 
van de toekomst.’

NIMA in het 
regulier beroeps-
onderwijs
NIMA is als beroepsvereniging opgericht om mensen 
met min of meer hetzelfde beroep – of werkzaam in 
hetzelfde vak – te verenigen, maar heeft ook al sinds 
zijn oprichting heel goede banden met het beroepson-
derwijs. Een aantal mbo-opleidingen en hbo’s biedt 
studenten zelfs de mogelijkheid om samen met het 
behalen van een mbo- of hbo-diploma direct een NIMA 
Diploma te behalen. Het vereist natuurlijk wel wat 
inspanning om de diploma-eisen op elkaar af te 
stemmen, maar de voordelen voor studenten zijn 
enorm. Zo worden afgestudeerde schoolverlaters al 
vanaf hun allereerste stappen op de arbeidsmarkt 
opgenomen in het openbare NIMA Register. Voor de 
opleidingen zelf betekent de afstemming met NIMA 
uiteraard een belangrijk onderscheidend voordeel ten 
opzichte van andere opleiders. Afstuderen met twee 
diploma’s waarvan er één tot stand kwam in nauw 
overleg met de beroepspraktijk: dan kom je met recht 
goed beslagen ten ijs. 

Voor het NIMA Register zie: nima.nl/diploma.

NIMA koestert zijn erkende Education Partners. Want als beroepsvereniging 
waakt NIMA er juist voor om zelf ‘op te leiden’ voor zijn bekendste en belang
rijkste onderwijsproducten: NIMA Basis, A, B en C. De opleidingen daartoe 
worden verzorgd door de NIMA Education Partners. Voor een examen moet je 
wél langs bij NIMA. Net zoals je voor een middelbare schoolexamen te maken 
krijgt met het Cito en voor een rijexamen met het CBR. Een vraaggesprek met 
de eindbaas van de NIMA Examens.



9

Het gezelschap werd geheel 
in stijl ontvangen voor twee 
bijzondere presentaties met 
aansluitend een diner dat de 
deelnemers zelf bij elkaar 
pruttelden, op heel geavan-
ceerde keukenapparatuur 
overigens.
De naam BSH zal misschien 
niet direct een belletje doen 
rinkelen, maar de merken die 
eraan verbonden zijn wel: 
Bosch, Siemens, Gaggenau en 
Neff. Gertjan Sturm, director 
consumer marketing bij BSH 
Huishoudapparaten, heette de 

genodigden welkom en zette 
kort en duidelijk uiteen op 
welke manier zijn organisatie 
is georganiseerd en tegemoet 
komt aan de wensen en 
ideeën van moderne keuken-
consumenten. Bijzondere 
bijkomstigheid van BSH is 

dat het met al zijn sterke 
merkproposities verschillen-
de doelgroepen en klantgroe-
pen aanspreekt. Het cradle to 
cradle hoofdkantoor biedt 
niet alleen ruimte aan de 
eigen organisatie, maar is 
ook ingericht op de ont-
vangst van honderden 
keukenzoekers die er appara-
tuur komt uitproberen en 
zich laat bijpraten over 
betrouwbaarheid, duurzaam-
heid en goed ontworpen 
technologie.

Daarna was het de beurt aan 
Shirley Kind, directeur sales 
& service bij Nederlandse 
Loterij, en tot voor kort head 
of marketing bij SAN Adver-
teerder van het Jaar: Staats-
loterij. Gebruikelijk is dat de 
TMC CMO’s een keer per 
kalenderjaar bijeenkomen 
rond een bestuurlijk marke-
tingthema (in februari 2019 
was dat finance & marke-
ting), en een keer rond een 
opmerkelijke persoonlijkheid 
in het vak. Na ex-CMO Red 

Bull Huib van Bockel (2016), 
IKEA’s global marketing 
communication manager 
Jeroen Hubert (2017) en 
multi-retailmarketeer René 
Repko (2018) vond Team TMC 
Shirley Kind bereid om haar 
opwachting te maken.

Zij nam de samengekomen 
CMO’s mee langs haar marke-
tinguitdaging. Van de herpo-
sitionering van een merk, 
waarvan de reputatie ernstig 
onder druk stond, naar een 
positieve waardering van het 
publiek door het winnen van 
een Gouden Loeki, een 
Gouden Lamp voor excellente 
creatieve reclame en zelfs een 
Gouden Effie voor de meest 
effectieve reclamecampagne 

van het jaar. Ze bood een 
kijkje achter de schermen, 
deelde haar lessons learned 
en achtergronden over ‘de 
wereld van dromen’. Daar-
naast spreekt ze vanuit haar 
huidige rol; hoe kunnen sales 
en marketing elkaar verster-
ken in een omgeving die in 
transitie is?

Deze NIMA Marketing 
Executive-sessie is een 
speciaal onderdeel van het 
Top Marketing Club-program-
ma, exclusief voor CMO’s van 
de NIMA Top Marketing 
Club, Public en Premium 
Members.

Kijkje in de keuken van  
topmarketeers

In oktober heeft het tweede Marketing Exec
utive Diner van 2019 plaatsgevonden, exclu
sief voor marketingdirecteuren (CMO’s) uit 
de NIMA Top Marketing Club. Ruim dertig 
genodigden schoven aan bij Top Marketing 
Clubmember BSH Group in Hoofddorp; één van 
de grootste producenten wereldwijd van huis
houdapparaten.

Het cradle to cradle 
hoofdkantoor biedt niet 
alleen ruimte aan de 
eigen organisatie

Van de herpositione-
ring van een merk, 
naar een positieve 
waardering van het 
publiek

Voor meer informatie 
over de 

Top Marketing Club 
ga je naar 

www.nima.nl/tmc



We verwelkomen  bij de 
NIMA Top Marketing Club

De Dutch Marketing Awards 
(DMA’s) zijn een samenwer-
king tussen NIMA en Adfo 
Groep ondersteund door PIM. 
De DMA’s zijn, evenals voor-
gaande jaren, uitgereikt in 
zeven categorieën. In de loop 
van februari en maart is door 
de zeven vakjury’s bekendge-
maakt welke bedrijven en per-
sonen in aanmerking kwamen 
voor deze vakprijzen. 
Marketing Company of the 
Year werd HelloFresh, geno-
mineerd waren Jumbo, 
ANWB, HelloFresh en Takea-
way.com. Marketing Scale Up 
of the Year werd Swapfiets, 
met Vandebron, Denham, en 
Airborne als runners up. 
Marketing Start Up of the 
Year werd Too Good to Go. 

Overige genomineerden voor 
die titel waren Crisp, Winc, 
Hydraloop, en Felyx. De win-
naar in de categorie Marke
ting Transformer Company 
of the Year werd de Vegetari-
sche Slager, die daarmee Ne-
derlandse Loterij, Auping, 
Picnic, en Young Capital ach-
ter zich liet. De Internal 
Branding Company of the 
Yearaward werd gewonnen 
door Young Capital, dat won 
van Dance4Life, Marketing 
Drenthe en Image Builders. 
Arno de Jong, chief marke-
ting officer van Nederlandse 
Loterij, is uitgeroepen tot 
Marketeer of the Year. Ferdi-
nand Götzen van 3D Hubs 
werd Marketing Talent of 
the Year.

Om in aanmerking te komen 
voor een nominatie, moest de 
betreffende organisatie of per-
soon een buitengewone mar-
ketingprestatie hebben gele-
verd die consistent onderdeel 
uitmaakt van de totale onder-
nemingsstrategie. Ook moet 
de prestatie als voorbeeld die-
nen voor het hele marketing-
vak en de marketingfunctie. 
Anders dan veel vakprijzen 
die reclame, campagnes of 
inzet van media beoordelen, 
draaien de Dutch Marketing 
Awards om marketing als ge-
heel. De juryleden worden 
voornamelijk gerekruteerd uit 
het NIMA-netwerk van Regis-
ter Marketeers. Zij hebben 
naast de marketingprestaties 
ook aandacht voor het be-

drijfsresultaat als geheel, de 
duurzaamheid van de strate-
gie en de unieke waarde die 
de marketinginspanningen 
hebben geleverd. Voorzitter 
van het college van Register 
Marketeers, Marc van Eck, en 
hoofdredacteur van Adforma-
tie Susanne van Nierop waren 
voorzitter van de hoofdjury.
De twee persoonsgebonden 
prijzen, die voor Marketeer of 
the Year en Marketing Ta
lent of the Year, zijn net als 
voorgaande jaren toegekend 
door een jury bestaande uit de 
eerdere winnaars van de prijs 
aangevuld met vertegenwoor-
digers van de organiserende 
partijen. Een vertegenwoordi-
ging van CMO’s uit het NIMA 
Marketing Executive Center 

heeft een nieuw Marketing 
Talent of the Year aangewe-
zen.
De Marketeer of the Year 
kwam uit het rijtje Colette 
Cloosterman- van Eerd (CCO 
Jumbo), Martijn Delahaye (di-
recteur marketing & commu-
nicatie AFAS Software), Dor-
kas Koenen (CMO Rabobank) 
en Caroline van Turennout 
(manager marketing & com-
municatie Europe Zeeman). 
Genomineerd voor Marketing 
Talent of the Year waren 
naast Ferdinant Götzen Man-
dy Groenewegen (The Hague 
& Partners), Boris Helleman 
(T-Mobile), Thijs Lamers (Pink 
Elephant) en Michiel Muller 
(Sanoma/Donald Duck).
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De NIMA Top Marketing Club bestaat uit:

Bij het invullen van mijn agenda 
voor 2020 had ik gelijk goede zin! 
Ook dit jaar ga ik proberen bij alle 
activiteiten van het netwerk van de 
Register Marketeers aanwezig te 
zijn. In de afgelopen zes jaar reisde 
ik met een groep naar Kaapstad, 
Buenos Aires, Kopenhagen en 
onlangs nog Dublin. Telkens vinden 
we iemand met buitenlandse connec-
ties bereid, om in korte tijd een 
boeiend programma in elkaar 
te zetten, gefaciliteerd door 
NIMA. 
Zo gingen we afgelopen 
november in Dublin op 
bezoek bij Google, 
Facebook én Brown 
Thomas. Dublin is een 
compacte stad en dus 
verplaatsten we ons 
wandelend van locatie 
naar locatie. Zo vormden 
we een lang, babbelend lint 
met rolkoffertjes. Met verwondering 
keken we naar de ‘last standing’ 
arbeidershuisjes die in schril con-
trast staan met de – vaak nog in 
aanbouw zijnde – glimmende  
wolkenkrabbers ernaast. Dublin 
transformeert tot businesscenter.
Wat zou het fascinerend zijn geweest 
om al die korte gesprekken op  
te nemen en nog eens terug te 
luisteren. Een soort podcasts in 
mini-formaat. Plak alle fragmenten 

aan elkaar en je hebt een aardig 
inkijkje in de dagelijkse praktijk van 
de marketing van nu. 
Ook in eigen land treffen we elkaar. 
Tijdens de ongeveer tien exclusieve 
RM Events, zoals de RM Next-sessies, 
waar we relevante toekomstontwik-
kelingen bediscussiëren. Of bij RM 
Talk, waar we luisteren naar elkaars 
persoonlijke ervaringen. En de RM 
Intervisies, nog altijd mijn favoriete 

onderdeel, waar we als  
een pressurecooker de 

organisatie helpen met 
een actueel, strategisch 
onderwerp. En tijdens 
de overige NIMA 
Events, Examens, 
Commissies etc. 
We wisselen kennis 

uit, delen boekrecensies 
en weten elkaar ook 

informeel te vinden. 
Uiteraard is er een harde kern 

die vaker de events bezoekt dan de 
schil eromheen. Daarom is het 
verplicht behalen van je PE-punten 
een mooie stok achter de deur.  
Van een club van oude, wijze mannen 
is al lang geen sprake meer. Register 
Marketeers anno 2020 vormen een 
dynamische en gevarieerde groep 
intrinsiek gemotiveerde mensen. 

Jeanine Dijkhuis, RM

Een hechte, 
echte community!

COLUMN
JEANINE DIJKHUIS, RM

Op 26 maart zijn in Amsterdam de Dutch Marketing Awards 2020 
uitgereikt. Deze awards zijn toegekend aan organisaties met de beste 
marketingprestaties van Nederland. Ook de winnaars van Marketeer of 
the Year én het Marketing Talent of the Year zijn bekendgemaakt. De 
organisatoren hadden daarvoor alle marketeers van Nederland opgeroe
pen om kandidaten voor te dragen.

Beloning voor een 
buitengewone 
marketingprestatie
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Misschien een aparte vraag 
maar een ‘lead marketing’, wat 
doet die?
‘Goede vraag. Het is eigenlijk heel divers. 
Als lead marketing ben ik binnen Eneco 
verantwoordelijk voor alle marketingexper-
tisegebieden, zoals bijvoorbeeld marketing 
intelligence, marketingcommunicatie, nieu-
we proposities en pricing. De collega’s in 
deze teams werken in agile resultaatteams 
aan vaste klantopdrachten of werken aan 
bredere transformaties die onze klanten 
helpen ‘om te schakelen’.  Dat kan gaan 
over ontwikkelingen in marketing automa-
tion, slimmer gebruik van data, nieuw te 
ontwikkelen proposities, partnerships of 
onze recent gelanceerde merkcampagne. 
Als lead marketing verbind ik belangen 
binnen het team en daarbuiten, geef rich-
ting en help mijn team succesvol te kunnen 
zijn in al deze domeinen. Superbreed dus en 
daarmee erg afwisselend en interessant.’

Jouw organisatie heeft er heel 
nadrukkelijk voor gekozen 
onderdeel uit te willen maken 
van de Top Marketing Club. Wat 
halen jullie daaruit? Wat is de 
afweging? 
‘Het leuke aan deelname is dat het voor een 
heel groot deel van mijn team relevante 
onderdelen biedt. Of het nu gaat om pri-
cing, merkpositionering of change manage-
ment. Ik zie echt dat er binnen Eneco 
steeds meer gebruik gemaakt wordt van de 
masterclasses en events die NIMA organi-
seert. Dat vind ik heel goed nieuws. Ik 
merk dat kennis delen en netwerken de 
deelnemers altijd weer inspireert en ook 
echt helpt een betere marketeer te worden. 
Ik vind het ook altijd een goed signaal om 
genoemd te worden als lid van de Top Mar-
keting Club. Alhoewel we het zelf extern 
niet gebruiken bij bijvoorbeeld de werving 
van marketeers.’ 

Als marketing-eindbaas – sorry 
voor dit – praat je onder meer 
via de NIMA TMC met andere 
marketingdirecteuren… Waar 
héb je het dan over?
‘Bij welk energiebedrijf ze klant zijn en hoe 
en waarom ze omschakelen naar schone 
energie. Zoals met zonnepanelen of elek-
trisch rijden. En natuurlijk vooral over 
uitdagingen waar alle CMO’s tegenaan lo-
pen. Die zijn vaak breder dan ons eigen 
vakgebied en gaan dan over de vraag hoe je 
marketing organiseert in de organisatie. 
Welke plek het heeft en hoe je daarin sa-
menwerkt met andere expertises. Hoe ga je 

om met bijvoorbeeld het wer-
ven en behoud van schaars 
talent? Hoe werk je samen 
met bureaus? En er wordt 
ook gelachen. Ik heb daar 
altijd heel veel aan, het prik-
kelt je, houdt je scherp en 
zorgt voor nieuwe inspiratie. 
In drukke tijden is het qua 
agenda op het werk en thuis 
nog wel eens een uitdaging het 
te plannen, maar de Return on 
Inspiration is eigenlijk altijd 
goed.’

Zijn er specifieke ontwik-
kelingen in het vak die 
vooral marketingmana-
gers en -directeuren 
aangaat? 
‘Ik heb wel eens gezegd dat mar-
keting een feestje moet zijn 
voor het hele bedrijf. Daar ge-
loof ik nog steeds in. Echt wer-
ken vanuit een consistent en 
richtinggevend merkverhaal 
is dan een heel goede basis. 
Daarnaast vervagen grenzen 
door technologie, het wordt 
dus drukker op het feestje. 
De samenwerking met 
andere disciplines veran-
dert daarmee en wordt 
intensiever. Het is van 
belang dat deze ver-
nieuwingen hand in 
hand gaan met klant- 
en bedrijfsbelang. Wer-
ken vanuit de keten en die 
verbinding ook organiseren is 
dan cruciaal. Wat blijft, is dezelfde ba-
sis. Je echt goed inleven in je (poten-
tiele) klanten, en deze inzichten ge-
bruiken om iedere dag beter te 
worden in wat je doet.’

‘ In de Top Marketing Club 
wordt ook veel gelachen’

Ron Schneider RM, lead marketing bij Eneco, over zijn Return on Inspiration

De NIMA Top Marketing Club is een gezelschap van echte marketingbedrijven. 
Deze bedrijven hebben zich aangesloten om zich als bedrijf met al hun marke
tingprofessionals te verbeteren en om te werken aan een netwerk met vakge
noten. Vaak zijn het organisaties met enige tientallen tot wel meer dan hon
derd marketingprofessionals in dienst. NIMA helpt hen om alle lagen van de 
marketingorganisatie – directie, management, staf – te laten profiteren van 
de voordelen die een vereniging biedt. Dat kan in de vorm van een educatie
programma, bijzondere presentaties rond specifieke onderwerpen zoals chan
ge management of marketing & finance, maar voorál door het netwerk. Want 
hoe bijzonder is het dat je collega’s spreekt die precies hetzelfde werk doen 
maar dan in een geheel andere industrie of geheel andere be
drijfstak? Ron Schneider is ‘lead marketing’ bij Eneco en 
met zijn organisatie al enige jaren lid van de Top Marke
ting Club. 

‘ Het leuke aan deelname is dat 
het voor een heel groot deel 
van mijn team relevante 
onderdelen biedt. Of het nu 
gaat om pricing, merkpositio-
nering of change manage-
ment. Ik zie echt dat er binnen 
Eneco steeds meer gebruik 
gemaakt wordt van de master-
classes en events die NIMA 
organiseert.’
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De NIMA Diploma’s zijn van oudsher onderverdeeld in niveau  
Basis, A, B en C. A wordt het vaakst afgelegd, B is misschien wel het 
bekendst, maar C is een klasse apart. NIMA C-gediplomeerden zijn 
strategische marketeers die binnen een onderneming op het hoogste 
niveau de marketingfunctie kunnen koppelen aan andere beleids-
terreinen. Het niveau van het NIMA C Examen is vastgesteld op  
het internationaal gebruikte EQF-niveau 7. Dat is vergelijkbaar  
met master-niveau. Het examen is gericht op een commercieel of 
marketingmanager met verantwoordelijkheid op strategisch of  
beleidsmanagementniveau. 

Raad houdt toezicht
NIMA is geen bedrijf maar een vereniging en heeft om die reden zijn or-
ganisatie zo ingericht dat de leden ook écht bepalen wat NIMA doet. Een 
aantal jaar geleden een NIMA Raad van Toezicht in het leven geroepen. 
De RvT controleert en adviseert het NIMA Bestuur en heeft binnen NIMA 
een belangrijke brugfunctie tussen de ledenraad en het bestuur. De RvT 
houdt namens de leden toezicht op het bestuur van de vereniging. Dat 
betekent dat het bestuur elk kwartaal verantwoording aflegt aan de RvT 
waarbij wordt teruggekeken op de afgelopen periode, er worden plannen 
getoetst en bediscussieerd en strategische thema’s worden bepaald. 
De raad bestaat uit vijf mensen en leden kunnen er maximaal drie jaar 
onderdeel van uitmaken, met een mogelijkheid om die periode één keer 
te verlengen met nog eens drie jaar. Tijdens de ledenraadvergadering van 
18 november zijn twee RvT-leden afgetreden: NIMA heeft Goos Eilander 
en Ivo Matser RM bij hun afscheid van de Raad van Toezicht benoemd tot 
Lid van Verdienste; een titel die alleen in heel bijzondere gevallen wordt 
toegekend aan NIMA Members die zich op bijzondere manier hebben in-
gespannen voor de beroepsvereniging. Samen met het afscheid van deze 
twee marketinghelden zijn ook twee nieuwe leden benoemd in de Raad 
van Toezicht. Mildred Hutten van FD Mediagroep en Ronald Voorn RM van 
de Hogeschool Utrecht en Universiteit Twente nemen het stokje over.

HR-tool
Sinds dit voorjaar beschikt NIMA over een hulpmiddel voor organisa-
ties die op zoek zijn naar marketingtalent. Via nima.nl/hr-tool kunnen 
ondernemers, hr-professionals en marketingmanagers vaststellen ‘wat 
ze zoeken’. Wie op zoek is naar een nieuwe marketeer, salestijger of 
communicado binnen het team, gaat bij voorkeur voor iemand met een 
NIMA Diploma op zak. NIMA-gediplomeerden hebben immers bewezen de 
theorie én de praktijk te beheersen. De tool biedt de mogelijkheid om uit 
te vinden welk NIMA-talent bij een organisatie past, zodat een organisatie 
dat kan vermelden dat in de vacaturetekst.

Hbo challenge
Stijn Morren en Tasha Wijnstein hebben in het  najaar van 2019 de eerste 
NIMA DIG Game gewonnen. Tijdens de game namen laatstejaars hbo-stu-
denten van Inholland en Fontys het tegen elkaar op. De game is een 
afgeleide van de zogeheten DIG (Discovery Innovation and Growth); een 
businesssimulatie-game die alle aspecten bevat om een bedrijf te kunnen 
leiden. De game is geschikt voor studenten binnen het commerciële do-
mein op vierdejaars hbo-niveau of hoger. De deelnemers moesten binnen 
een bepaalde tijd en met een vast budget het hoogst haalbare resultaat 
behalen om te kunnen winnen. Daarbij kwamen zowel strategie, product-
ontwikkeling als uitvoering aan bod, waaronder ook aspecten als pricing, 
allocatie van sales- marketingbudget en de implementatie van activitei-
ten. Studententeams die het in de toekomst tegen een ander team willen 
opnemen of docenten die een aantal van hun studenten willen aanmel-
den, worden daartoe van harte uitgenodigd. Zij kunnen daarvoor contact 
opnemen met NIMA Team Study Members & Exams 020-503 93 51.

‘NIMA C heeft voor mij 
deuren geopend’

Leonieke Makkinga SMP 
werkte jaren in verschillende 
leidinggevende (marketing-)
functies bij gerenommeerde 
bedrijven in hospitality; ex-
clusieve hotels en toprestau-
rants waar klantgericht den-
ken en werken welhaast tot 
een hogere kunstvorm is ver-
heven. Inmiddels is ze zelf-
standig marketingstrateeg. 
Bij NIMA is ze bovendien ge-
registreerd Senior Marketing 
Professional (SMP). En nu 
heeft ze ‘m dus binnen: NIMA 
C. Ze besloot het maar gewoon 
te gaan doen, kwam, zag en 
overwon: ‘Met het schrijven 
van het strategische plan be-
gon in mijn beleving het 
‘C-gedeelte’ pas goed. Dat was 
een intensief proces.’

Belangrijkste vraag 
ligt ook het meest 
voor de hand natuur-
lijk. Waarom? Waarom 
ga je zoiets doen?
‘Haha, tsja. Heel simpel ge-
steld had ik vooral behoefte 
om mijn marketingkennis aan 
te scherpen. Er sluimerde al 
een poosje het idee om he-
lemáál voor de marketing te 
kiezen. Ik heb me na lange tijd 
te hebben gewerkt in de sales 
én marketing steeds meer op 
marketing gefocust. De keuze 
voor NIMA C en deze opleiding 
was voor mij een logische ver-
volgstap om de strategische 
kant verder te ontwikkelen.’

Hoe kwam de beslis-
sing tot stand? Heb je 
er lang tegenaan 
gehikt voor je eraan 
begon of lag dat 
eigenlijk al een beetje 
vast voor jezelf?
‘Natuurlijk heb ik er echt wel 
even over nagedacht voordat 
ik aan de studie begon. Het 
vergt best een grote tijdsin-
vestering en vraagt ook veel 
doorzettingsvermogen. Maar 
de opleiding was voor mij het 
laatste zetje in de richting 
van een beleidsmatige rol in 
de organisatie. En om de or-
ganisatie een stuk verder te 
brengen met strategische 
marketingplanning. Toen ik 
aan de studie begon was het 
al even geleden dat ik in de 
‘schoolbanken’ had gezeten.’

Er zit een studiedeel 
in het examen, maar 
ook een planbeoorde-
ling aan de hand van 
het zelfgeschreven 
strategisch plan. Heb 
je niet het gevoel dat 
je eigenlijk twee 
examens moet doen?
‘Klopt. Dat studiedeel heb ik 
vooral ervaren als een kennis-
update; je wordt bijgepraat 
over trends en ontwikkelin-
gen en alle bekende modellen 
en technieken komen uitge-
breid aan bod. De periode 
wordt afgesloten met een toet-
sing van de bestaande kennis. 

Met het schrijven van het 
strategische plan begon in 
mijn beleving het ‘C-gedeelte’ 
pas goed. Dat was een inten-
sief proces, waarin ik veel 
nieuwe inzichten heb opge-
daan en kennis uitgebreid heb 
aangescherpt.’

Maar wat telde dan 
zwaarder bij je besluit 
om ‘C’ te gaan doen: 
was dat je fascinatie 
voor het vak of de 
nieuwe mogelijkheden 
op je carrièrepad?
‘Wat er zwaarder woog is 
moeilijk te zeggen. Tijdens de 
opleiding en studie werd me 
steeds duidelijker dat mijn 
interesse in de strategische 
hoek ligt. Daarom heb ik be-
sloten mijn kennis en erva-
ring breder in te zetten. Ook 
buiten de hospitality. NIMA C 
heeft voor mij deuren geo-
pend naar nieuwe carrièremo-
gelijkheden. Inmiddels ben ik 
gestart als marketingconsul-
tant.’

‘ Toen ik aan de studie 
begon was het al even 
geleden dat ik in de 
‘schoolbanken’ had 
gezeten.’
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Voor een instituut dat waarde-
volle en waardevaste diploma’s 
afgeeft is het steeds een uitda-
ging om ervoor te zorgen dat 
de exameneisen meebewegen 
met de praktijk en de leerdoe-
len aansluiten op het vak. Mar-
keting, communicatie en sales 
zijn altijd aan verandering 
onderhevig en dat geldt ook 
voor de verwachtingen die aan 
een functie worden gesteld. 
NIMA evalueert daarom zijn 
eisen met specialisten uit het 
werkveld, onderwijs en weten-
schap om samen te komen tot 
optimale aansluiting op de we-
reld van vandaag. Dit gebeurt 
met de nodige zorgvuldigheid 
én voorzichtigheid.
Gelukkig blijft het meeste van 
de verplichte studie-onderdelen 
hetzelfde. De theorie achter 
marketing, communicatie 
en sales wijzigt minder snel 
dan de praktijk. Dit voorjaar 
worden de eisen én het Diplo-
ma NIMA B Sales beoordeeld. 
Team Study Members & Exams 
is druk bezig met het actualise-
ren van de NIMA Sales-exame-
neisen. De nieuwe leerdoelen 
voor de NIMA Sales Examens 
gaan per 2021 in. Overigens 
wijzigt de examenvorm niet en 
betreft het slechts een inhoude-
lijke aanscherping, maar gaat 
bijvoorbeeld wel meer aandacht 
naar de inzet van social media 
in sales. Denk aan de inzet van 

paid, owned en earned media. 
Bovendien komt de buyer 
journey specifiek aan bod. Dat 
geldt ook voor onderdelen als 
referrals, de customer life time 
value, social media, duurzaam-
heid, zelfregulering, story-
telling, beleefde toegevoegde 
waarde en er wordt specifiek 
gevraagd naar de inzet van de 
LinkedIn Salesnavigator. Stuk 
voor stuk onderdelen die het 
vak hebben veranderd en die in 
de afgelopen jaren meer bleken 
dan een hype of trend: om een 
goede professional in sales te 
worden, is het noodzakelijk 
dat je ervan weet en dat je 
weet wanneer je ze gebruikt 
of inzet. Over het algemeen 
ziet NIMA een verschuiving 
binnen de vakgebieden sales en 
marketing; er is meer overlap. 
Marketing krijgt vaak direct 
leads binnen en doet daarmee 
aan online acquisitie. Salespro-
fessionals doen zelf meer aan 
marktonderzoek, onder meer 
door de beschikbaarheid van 
online tools. 
Het vaststellen van een nieuwe 
exameneisen is een proces en 
een project dat buitengewoon 
zorgvuldig moet worden 
uitgevoerd, met de nodige 
afstemming en controle door 
zowel onderwijskundigen als 
professionals met praktijker-
varing.

De kandidaat klopt op de deur en 
mijn collega en ik roepen vrijwel 
gelijktijdig: ‘Binnen!’. Hij komt 
binnen, krijgt een glas water aange-
boden en het gesprek start. In een 
half uur laat deze kanjer van een 
kandidaat ons inzien dat wij gewoon 
‘moeten kopen’ en daar genieten wij 
van. We zeggen als examinatoren 
onder elkaar dat iedereen al binnen-
komt met het cijfer zeven en dat de 
kandidaat daarna laat zien 
wat het daadwerkelijke 
cijfer wordt. Naast dat 
we iemand uitgebreid 
langs de meetlat 
leggen en bepalen of 
hij/zij geslaagd is, 
kunnen mijn colle-
ga-examinator en ik zo 
intens genieten van de 
saleskwaliteiten van 
menig verkoper. Vrijwel alle 
kandidaten laten zien wat ze 
geleerd hebben en wat ze in huis 
hebben. Prachtig! Zolang ze maar een 
behoeftegericht verkoopgesprek 
voeren en - ja - dat komt soms niet 
helemaal uit de verf als het premium 
na enkele minuten al op tafel komt en 
de kandidaat ons wil overtuigen van 
het nut en noodzaak ervan.

Tijden veranderen, en bij tijd en wijle 
ook de exameneisen en de cases die de 
kandidaten van tevoren opgestuurd 

krijgen. De examinatoren, die 
overigens niet bij NIMA werken, 
krijgen ook die case plús de bijbeho-
rende ‘andere kant van het verhaal’. 
Elke kandidaat heeft het gesprek met 
twee examinatoren die in de rol zitten 
van medewerker van het bedrijf waar 
de verkoper op bezoek komt. Dat 
betekent dat goede afstemming 
tussen de examinatoren over wie wat 

doet en wanneer noodzakelijk is. 
Voordat de eerste kandidaat 

zich meldt, bereiden de 
examinatoren zich 

hierop voor, nadat we 
ons thuis hierop 
ingelezen hebben. En 
elke keer examineer je 
als examinator met een 
andere collega-exami-

nator. Dit om de mate 
van objectiviteit zo groot 

mogelijk te laten zijn.

Werken als examinator sales vind ik 
zo dankbaar om te doen. Het past bij 
mijn missie om het niveau van 
verkopend Nederland op een hoger 
niveau te brengen. Sales is een pracht-
vak en als examinator krijg je 
kandidaten tussen de 22 en 60 jaar 
voor je die allen één ding gemeen 
hebben: beter worden in sales. Voor 
mij ben je dan al geslaagd.

Jan-Willem Seip

Een dag uit het leven 
van een examinator

COLUMN
JANWILLEM SEIP

NIMA B Sales
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NIMA bestaat om marketeers 
en de marketingfunctie ver-
der te brengen. Reden waar-
om de – voor een beroeps-
vereniging vrij bijzondere 
– stap is gezet om samen met 
vakmediauitgever BBP op te 
trekken en mede-eigenaar te 
worden van de bloggerssite 
Marketingfacts. Daar wordt 
al sinds de oprichting door 
‘digital transformer’ Marco 
Derksen in 2002 aan álle 
marketeers de mogelijkheid 
geboden om postings te 
plaatsen over marketing en 
innovatie. Beide aandeelhou-
ders leveren een hoofdredac-
teur en de Marketingfacts-
redactie heeft sinds februari 
van dit jaar met de nieuwe 
eindredacteur Kari-An-
ne Fygi een zeer ervaren 
‘marketingschrijver’ in huis 
gehaald. Op dit moment zijn 
zo’n 300 bloggers betrokken 
bij de site. Sommige schrijven 
één artikel per jaar. Anderen 
posten iedere week een blog 
over de meest uiteenlopen-

de marketingonderwerpen: 
van de nieuwste algoritmes 
voor SEO-optimalisatie 
tot stevige verhandelingen 
over de zin en onzin van 
purpose marketing. De vorm 
ligt daarbij allerminst vast: 
essays, columns, betogen, 
how-to’s, overzichten, inter-
views, podcasts, video’s. Alles 
past, als het maar bijdraagt 
aan innovatie in marketing, 
de ondertitel van de site. In-
tussen is ook een flink aantal 
NIMA Members, -docenten 
en -vrijwilligers aan de blog-

gersgroep toegevoegd en er 
wordt nog altijd gezocht naar 
nieuwe schrijvers. Ken je de 
site niet, abonneer je dan op 
de dagelijkse of wekelijkse 
nieuwsbrief of surf gewoon 
langs. Mocht je overwe-
gen om je aan te sluiten als 
blogger, laat het weten via 
redactie@marketingfacts.nl 
en er wordt contact met je 
opgenomen. Eerst een kop 
koffie drinken op de redactie 
om daarover te sparren kan 
natuurlijk ook.   

Marketingfacts, 
de ultieme coproductie

In mei van dit jaar verschijnt het Marketing-
facts Jaarboek, editie 2020-2021; een uitgave 
die niet voor niets ‘food for thought voor mar-
keteers’ als ondertitel draagt. In twaalf hoofd-
stukken en vier hot topics wordt een update 
gegeven van de meest actuele stand van zaken 
in het marketingvak, met hoofdstukken die 
zijn geschreven door de meest aansprekende 
specialisten uit zowel het NIMA-netwerk als 
daarbuiten. Het jaarboek is een unieke co-cre-
atie: schrijvers leveren ieder jaar een hoofd-
stuk dat geheel geactualiseerd wordt ten op-
zichte van het vorige jaar, met nieuwe 
inzichten, nieuw wetenschappelijk onderzoek, 
nieuwe wet- en regelgeving, kortom: het vak-
gebied zoals het er nú bijstaat en zoals het 
zich mórgen gaat ontwikkelen. Reden waar-
om veel marketingdocenten en studenten van 
oudsher graag gebruik maken van het Jaar-
boek. 
 
Nadat NIMA in het voorjaar van 2019 één van 
de twee eigenaren werd van de populaire blog-
site Marketingfacts, heeft een flink aantal 
NIMA Members zich bij de site aangesloten 
als blogger over hun specialisme. Bij het zoe-
ken naar schrijvers worden juist die specialis-
ten benaderd, waardoor het boek nu met recht 
een NIMA-uitgave kan worden genoemd. De 
inhoud van de editie 2020/21 is nog meer dan 
voorgaande jaren afgestemd op het marke-
tingproces. Daardoor ontwikkelde zich een 

boek dat je zowel kunt lezen als basisboek 
marketing, maar ook als naslagwerk: van 
hoofdstukken over marketingstrategie en 
brand management, naar de tactiek van onder 
meer search en social naar het ‘sluitstuk’ 
customer experience. Elk hoofdstuk beslaat 
zo’n dertig pagina’s die op zich kunnen wor-
den gelezen, maar ook als lopend verhaal. In 
de kortere hot topics-hoofdstukken wordt dit 
jaar stilgestaan bij de meest opmerkelijke ont-
wikkelingen in marketing anno nu: marke-
ting in de digitale transitie, neurowetenschap 
& gedragsbeïnvloeding in marketing, fact-ba-
sed marketing en marketing in multidiscipli-
naire teams. Steeds geschreven door de meest 
gezaghebbende specialisten die de redactie 
kon vinden. 

Het Marketingfacts Jaarboek:

Almanak van een vak

Marketeers somber 
over corona
Op vrijdag 13 maart heeft NIMA een korte enquête uitgestuurd naar zijn leden 
om uit te vragen welke impact het coronavirus tot dit moment heeft op hun 
marketingactiviteiten. De vier vragen werden per klassieke marketing-P uit 
de marketingmix gesteld, met nog de mogelijkheid tot een open antwoord. 
Het onderwerp leeft, want binnen enkele uren kwamen er bijna 200 reacties 
binnen.
Het beeld dat daaruit opstijgt komt in veel opzichten overeen met dat van 
professionals in andere beroepsgroepen. Slechts 31 procent van de respon-
denten gaf aan dat het coronavirus (nog) geen noemenswaardige impact had 
op het product of dienst. Bij tijdelijke en aanhoudende laagconjunctuur wordt 
snel gesneden in kosten voor advertising en promotie. Uit de steekproef bleek 
dan ook dat het coronavirus daar voorlopig de meeste impact had: promotio-
nele activiteiten worden afgezegd of verplaatst en verkoopafspraken gaan niet 
door. Toch zagen enkelingen een lichtpunt in de coronacrisis; bijvoorbeeld als 
een kans voor innovatie, nieuwe input voor product- en marktontwikkeling en 
de stap naar alleen online adverteren.

Bestellen 
kan via 

www.marketingfacts 
jaarsboek.nl
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De trans
formatie 
van NIMA

NIMA neemt examens af, organiseert bedrijfsbe-
zoeken, verzend mails, brieven, updates, organi-
seert classes, houdt PE-punten bij, biedt de mo-
gelijkheid om af te rekenen, geeft een 
verenigingskrant uit. En zo zijn er nog tiental-
len activiteiten die horen bij de dagelijkse prak-
tijk van een beroepsvereniging. Aan de achter-
kant van de NIMA-organisatie ronkt daarom 
een hele batterij aan softwarepakketten, servers, 
systemen, programma’s en databases. Die zijn 
ooit allemaal op elkaar aangesloten met het idee 
dat ze moeten doen wat ze doen en voldoen aan 
alle eisen en regels die – bijvoorbeeld - aan de 
verwerking van persoonsgevoelige informatie 
zijn verbonden.  
Dan ontstaat er altijd een moment waarop de 
gebruikers zich gaan afvragen of het handiger, 
sneller of ‘klantvriendelijker’ kan. NIMA staat 
uiteraard niet alleen met zijn vraag of die veel-
heid aan IT-hulpmiddelen nog wel volstaat. Ver-

schillende bedrijven en instellingen bereiden 
zich voor op de digitale werkelijkheid van mor-
gen. De organisatie is door de jaren gegroeid en 
veranderd en dat geldt ook voor zijn belangrijk-
ste stakeholders: de marketeers in het veld. Bij 
een échte digitale transformatie wordt gebruik 
gemaakt van nieuwe, snelle en snel veranderen-
de digitale technologie om problemen op te los-
sen. Het maakt vaak gebruik van cloud compu-
ting, waardoor de afhankelijkheid van 
hardware van de gebruiker vermindert. In de 
loop van het afgelopen najaar heeft een externe 
partij alle processen en daarbij gebruikte 
IT-hulpmiddelen beoordeeld en een antwoord 
geformuleerd op de vraag of dat beter kan en 
meer toekomstgericht kan worden ingericht. De 
volgende stap wordt een echt plan van aanpak 
en – uiteraard – de grote stap naar een nieuwe 
omgeving. 

Tijdens de NIMA Ledenraad van 2019 be-
sloten de vertegenwoordigers van de NIMA 
Members dat de oude ‘marketingclub’ welis-
waar heel veel aandacht heeft voor de digi-
talisering van het marketingvak, maar dat 
er op de digitale ‘achterkant’ van NIMA zelf 
nogal wat aan te merken is. Om daaraan 
tegemoet te komen is NIMA begonnen met 
het in kaart brengen van ál zijn processen 
en systemen; een monnikenwerk voor het 
‘transitieteam’, met als doel om de 54-jarige 
beroepsvereniging klaar te stomen voor de 
jaren die komen. Fase 1 van dat project is 
inmiddels afgerond: de inventarisatie, strate-
gie en analyse. 

Succes 
moet je 
vieren

Om al onze geslaagden in het zonnetje te zetten or-
ganiseert NIMA twee keer per jaar de NIMA Diplo-
ma-uitreiking. En dat doen we niet zomaar. Om te 
beginnen kiezen we altijd voor een speciale locatie. 
Dat doen we in overleg met leden van de Top Marke-
ting Club. Zo waren we op 27 november te gast bij 

Top Marketing Clublid AFAS in Leusden. Daar werd 
NIMA en zijn geslaagden (plus gasten, want iedere 
geslaagde mocht iemand meenemen om deze presta-
tie te vieren) welkom geheten. 

Dat is best een beleving. Bij binnenkomst mocht ie-
dereen zich aanmelden bij een van de digitale loket-
ten. Daar gaf je je naam op en werd er een foto ge-
maakt, waarna er uit de muur een pasje kwam met 
je naam en foto erop. Zo was je klaar om de rest van 
AFAS te betreden. De gasten konden op de beneden-
verdieping hun jassen ophangen en alvast genieten 
van een drankje en een kleine versnapering. 

Vervolgens mocht iedereen naar de eerste verdieping 
naar de officiële zaal voor de daadwerkelijke uitrei-
king. Het bleek een waar theater, waar alle gasten 
plaats mochten nemen in comfortabele rode stoelen. 
En daar begon het dan echt. 

NIMA-bestuurslid Mabel Nummerdor SMP heette de 
geslaagden en hun gasten welkom. Deze Senior Mar-

keting Professional legde o.a. aan de hand van mooie 
internationale campagnes uit waar haar marketing-
hart sneller van gaat kloppen, wat marketing eigen-
lijk is en hoe dat raakt aan de andere NIMA-discipli-
nes: communicatie en sales. Ze legde uit wat NIMA 
naast een exameninstituut is en zette vervolgens de 
gediplomeerden en hun gasten in het zonnetje. Want 
het is een behoorlijke prestatie om zo’n diploma te 
halen. Maar zo’n diploma haal je nooit alleen. Zoals 
John Donne en John Bon Jovi al aangaven ‘no man 
is an island’. Achter iedere NIMA-geslaagde staan 
familieleden en/of vrienden die minder aandacht heb-
ben gekregen, mentale ondersteuning hebben gebo-
den en de weg naar succes hebben gevolgd. Dus ook 
zij verdienen een applaus. 
Na Mabel nam een andere marketingtopper het 
woord. Rik ten Wolde SMP van AFAS zelf, legde uit 
wat de (marketing)filosofie van AFAS is en wat zij 
zoal doen om hun klanten naar zich toe te trekken 
en te behouden. Kortom nog een kleine marketingles 
uit de praktijk.

Per jaar worden er bij NIMA zo’n 
3000 examens afgenomen. Exa-
mens in marketing, communicatie 
en sales. Dat zijn pittige examens 
die het eind markeren van mooie 
en intensieve opleidingen. Wanneer 
men slaagt voor zo’n examen is dat 
wel een feestje waard. 
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Art work
Door Gerrit
Wil je content uit deze krant 
verspreiden? Vermeld dan de bron.

Personal 
& Business Members

Team NIMA

Deborah
Schüssel

Disclaimer: NIMA stelt alles in het werk om rechthebbenden van beeldmateriaal te vinden 
en toestemming te vragen voor gebruik.

Baukje 
Hilarides

Rob van 
Vroenhoven

Study Members
& Exams

Charisma 
Gopie

In de serie Marketingbazen, geproduceerd 
door Big Shots in samenwerking met NIMA 
Young Professionals, geven de beste 
marketeers van Nederland superslimme 
inzichten aan de hand van hun eigen 
producten. In de meest recente aflevering 
staat NN Group en sponsorship 
manager Erik van Leeuwen centraal.

‘Creëer een unieke en consistente 
merkbeleving, focus je op één domein en 
probeer daarin uit te blinken.’ Het gaat Erik 
van Leeuwen merkbaar gemakkelijk af om 
op losse toon marketingcollege te geven 
voor de camera. ‘NN is supporter van alle 
hardlopers, van de beginnende loper tot de 
doorgewinterde prof. Maar sponsoren is 
veel méér, dan het betalen van geld. Zo 
supporten we bijvoorbeeld ook de lopers 
van running blind. We willen er echt zijn 

voor alle lopers en dit past bij de strategie 
van ons bedrijf. Zo draag je met het 
sponsorship tevens een steentje bij aan de 
maatschappij.’ 
NIMA Young Professionals is dé NIMA 
Community die jonge marketingprofessio-
nals inspireert onder meer door een kijkje 
in de keuken te geven bij A-Merken tijdens 
de Top Marketing Tours. De serie 
‘Marketingbazen’ wordt tijdens die 

evenementen opgenomen en de Young 
Professionals worden daarbij geholpen 
door Big Shots; een online video-agency uit 
Amsterdam dat werkt volgens het credo 
‘Make It Worth Sharing’. Alle bazenvideo’s 
zijn trouwens te vinden op nima.nl, 
Marketingfacts en natuurlijk bij Big Shots 

zelf. De aangesloten Young Professionals 
stellen hun programma samen in overleg 
met Team NIMA. In 2020 gaan NIMA Young 
Professionals onder meer op bezoek bij 
Swapfiets, Hartstichting, Vandebron, Tikkie 
en Basic-Fit. 

NIMA Young Professionals zetten 
marketingbazen voor de camera

Finance
Directeur/
voorzitter

Suzan 
Vinckhof

Roy 
Nijbroek

Kirsten
Andres 

Luuk 
Ros

Sabine
Mallo

Laura
Harbers

Amanda
Gooijers

Rabia
Egilmez

Communicatie
& Media

Het begint echt een kostelijke serie te worden. 
Na eerdere bijdragen van Ferry Buitenhuis (Hema), 
Astrid Kortekaas (Diergaarde Blijdorp), Maurice 
Barten (Jumbo) en Erica van Vonderen-Hahn 
(Basic-Fit) deelde ‘marketingbaas’ en NN Group 
sponsorship manager Erik van Leeuwen dit voorjaar 
zijn drie gouden marketing tips.

Alva
van Beek

Hanan 
Fellah

Wendy
Behr

Iris
Bruijnjé

Corine
van Elshout

Anne-Floor 
Helmhout

Maurice 
de Jong


