Dit is een uitgave voor marketing, communicatie,
sales en onderzoeksprofessionals
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In het eerste artikel van deze update willen wij
je graag deelgenoot maken van een hardnekkige
discussie over de afbakening van het marketingvak
In het onderwijs worden
Marketing, Communicatie
en Sales bijeen geveegd en
benoemd als ‘het commerciële
domein’. Is dit te rigide?
Online marketeer is toch een
heel ander beroep dan salesvertegenwoordiger? Dat klopt,
maar tegelijkertijd is het ook
logisch en comfortabel: het
commerciële domein. Dit
is een mooi afgebakend speelveld. Alle andere definiëringen
geven al snel complexe en
moeilijke discussies. Is Communicatie een onderdeel van
Marketing? Of andersom?
Hoe zit dat dan met Sales?
Onderzoek? Is Digital een
aparte discipline of een
onderdeel van?....

Wat ons betreft vooral een
interessante discussie bij een
goed glas wijn.

Wat is
Marketing zonder
Communicatie?
Wat is Sales zonder
Onderzoek?
Het antwoord is simpel. De
verschillende disciplines zijn
van elkaar afhankelijk en
werken als communicerende
vaten samen. Bij het ene
bedrijf ligt de nadruk op
bijvoorbeeld marketing en

bij het andere bedrijf op
communicatie. Echter, het één
kan nooit zonder het ander.
Wat is een CEO zonder enige
marketingkennis of -ervaring?
Marketing moet deels in je
DNA zitten om in een topfunctie binnen iedere organisatie
te kunnen functioneren. Net
zoals je iets moet weten van
cijfers of een onderzoek moet
kunnen analyseren. Moet er
dan meer Marketing in de
boardroom? Zeker, als we daar
mee bedoelen dat de klantkaart
vaker getrokken moet worden.
Onder druk van de crisis heeft
het korte termijn resultaat te
vaak geprevaleerd boven de
lange termijn focus en het
bouwen van relaties.

Commercieel Profiel

Senior Marketeer

Onderzoek
Marketing
Communicatie
Sales

Sales Manager

15%
55%
25%
5%

Onderzoek
Marketing
Communicatie
Sales

Onderzoek
Marketing
Communicatie
Sales

De zelfstandig ondernemer
met een klein bedrijf is vaak
onderzoeker, marketeer,
communicatiedeskundige en
salesmanager ineen. Hoe
specialistischer de kennis van
het individu, of hoe groter het
bedrijf, hoe meer iemand te
plaatsen is in een bepaalde hoek
van het commerciële spectrum
aan beroepen. Conclusie blijft
echter dat de disciplines in het
commerciële domein elkaar op
diverse gebieden overlappen.
Gewoon accepteren, niet over
blijven discussiëren.

Waar zit het
zwaartepunt in
jouw profiel?

Research Manager
4%
20%
11%
65%

Is een commerciële
professional in te
delen in een vakje?

68%
7%
15%
10%

Wil je hierover iets met
ons delen? NIMA is in het
commerciële domein jouw
actieve partner. Je kunt ons
bereiken via leden@nima.nl
of @NIMAtweets.

Wat?
Een krant?
Waarom?
Nou gewoon, vinden we
leuk. Even jou als NIMA
Member in een paar pagina’s
op de hoogte brengen van
onze activiteiten. Lekker
tweepuntnul, gewoon papier.
Is weer eens wat anders.
Vind je papier helemaal niets?
Dan staat hij ook online.
Net wat je wilt. Deze kun
je alleen wel meenemen in
bad, naar bed of het toilet.

"Via 426
bedrijven zijn
ruim 3100
marketeers
bij het
netw erk
aangesloten"
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Een vereniging met
een rijk verleden
Begin vorig jaar heeft
NIMA de structuur binnen
de organisatie aangepast.
Een vernieuwende bestuursstructuur die past bij een
vereniging met een rijk
verleden en een grote
ambitie in de toekomst.

Dit was in "verenigingsland"
een transformatie van formaat;
NIMA heeft het bestuur gehalveerd. Verder is het NIMA Team
aangesterkt en een grotere rol
gaan spelen in de besluitvorming. Om de besluitvorming
goed te organiseren is er een
Raad van Toezicht in het leven
geroepen.Uiteraard blijft de
ledenraad het hoogste orgaan
van de vereniging.
Deze wijzigingen hebben ervoor
gezorgd dat er grote stappen
zijn gemaakt. Een aantal
zetten we graag op een rij:
• Heldere strategie en koers
“Je carrière maak je samen
met NIMA”
• Verhuizing van Amstelveen
naar Amsterdam Zuidoost

• Nieuwe Top Marketing Company
(TMC) propositie
• Groei van 12 naar 22 TMC leden
• Nieuwe Personal Membership
propositie met onder andere
keuze uit vakbladen en gratis
kaarten voor het Marketing
& Insights Event (MIE)
• Groei in het aantal members
• Nieuwe Business Membership
propositie, inclusief educatiebudget en exposure
• Zes nieuwe regio’s en
groeperingen
• Kanteling van de interne organisatie naar drie business units
• Hernieuwde aansluiting op
het scholenveld
• 23 Education Partners

• Docenten- en examinatorenprogramma, inclusief certificatie
Qualified Lecturer.
• Verandering van het examengebouw
• Nieuw examen: NIMA Online
Marketeer
• Introductie van de Nationale MQ
test in samenwerking met FD
Mediagroep en BNR
Naast deze tastbare resultaten
is er achter de schermen ook
heel veel werk verzet. Voor
2015 staan er nog een aantal
mooie nieuwe projecten op
stapel. Zo wordt de website
vernieuwd en wordt het diplomaregister een ‘My Career’
omgeving met onmisbare tools
en verificatiemogelijkheden.

Bestuur
Het NIMA Bestuur bestaat
uit Martin Huisman RM
(Personal Members),
Jan-Ernst van Driel RM
(Study Members) en
Mabel Nummerdor
(Business Members).
Ieder bestuurslid heeft
een eigen verantwoordelijkheidsgebied. Het
Management Team (MT)
en NIMA Bestuur komt
maandelijks bijeen.

Martin Huisman RM (VZ)

Jan-Ernst van Driel RM

Mabel Nummerdor

Besturen is een vak en
niet iedere goede marketeer is direct een goede
bestuurder. We hebben
de taken tussen Raad
van Toezicht, bestuur
en MT heel zorgvuldig
beschreven en verkend. Dit is de manier
om te zorgen dat de boost aan energie
goed wordt gefocust. Dit waarborgt de
slagkracht van NIMA. Slagkracht is een
toverwoord, de truc is het kanaliseren
en mobiliseren van alle energie binnen
de vereniging. NIMA is een heerlijke
club met een enorm potentieel.

Samenwerken, netwerken,
kennis delen. Kenmerken
van NIMA die ook binnen
ons bestuur gelden. We
verkennen nieuwe wegen
en gaan die ook daadwerkelijk in. Binnen
onze vereniging en met kennispartners.
Zowel met commerciële opleiders als
reguliere instellingen werken we samen
als Education Partners om studenten,
docenten en assessoren een waardevolle
marketingkwalificatie mee te geven in
hun carrière. Mijn persoonlijke drive
is om die mogelijkheden met alle
marketeers van Nederland te delen!

Marketing is wat mij
betreft het meest prachtige, creatieve, veelomvattende, maar ook meest
uitdagende vak van dit
decennium. Het is mijn
persoonlijke missie om
die 60.000 marketing professionals in
Nederland met elkaar te verbinden en
met dat netwerk ons vak naar een hoger
plan te tillen. Hoe? Door een leven lang
te leren en elkaar te inspireren over het
realiseren van een positieve impact op
“people, planet en profit”.

Study Members & Exams:
Esther de Berg

Business Members:
Arjen Bijlsma

Personal Members:
Floris van Dam

De Business Unit Study
Members & Exams richt
zich op iedereen die
interesse heeft in een
NIMA Examen. Aan de
ene kant zijn dat de
kandidaten waarvoor wij
onafhankelijke, internationaal erkende
examens ontwikkelen op het gebied
van Marketing, Sales, Communicatie
en Onderzoek. Aan de andere kant zijn
dat de opleiders die kandidaten optimaal
voorbereiden op de NIMA Examens.

Onze verbinding met het
bedrijfsleven is cruciaal.
Want wie bepaalt wat er
speelt en welke content
relevant en toepasbaar is?
Uiteraard faciliteren we
daarom uiteenlopende
netwerkbijeenkomsten waarbij branchebreed de gemeenschappelijke issues van dit
moment worden besproken. En daarnaast
bieden we onze Business Members ook
een uitgebreid en divers programma aan
activiteiten voor hun commerciële professionals waardoor de vakinhoudelijke ontwikkeling gestimuleerd en geborgd wordt.
Gemak en zekerheid voor de werkgever.

In de Business Unit
Personal Members staat
het individu centraal.
Het is onze missie om
voor marketeers, salesprofessionals en communicatie-experts die
omgeving te creëren, zodat het maximale
uit hun carrière wordt gehaald. NIMA
Certificering is het kwaliteitswaarborg dat
staat voor continue en up-to-date kennis.

Hoe is NIMA georganiseerd?
Sinds maart 2015 werkt
NIMA in drie Business Units:
• Study Members & Exams
• Business Members
• Personal Members
Iedere Business Unit is
vertegenwoordigd in het MT
van NIMA. Lees hier meer
over de drie Business Units:

Study Members & Exams
Baukje
Hilarides

Danny
Korver

Lisette
Aarsman

Business Members
Chris
Tegelaar

Renata
van der Teems

Personal Members
Nicole
van Deursen

Stella
van der Horst

Lieke
van ‘t Hart

Finance
Manon
Raissouni

Ingrid
Smid

Mario
Zanoni
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Ik hoor wel eens mensen
zeggen, een vereniging is niet
meer van deze tijd.... Daar ben
ik het niet mee eens. Er is niets
mis met een verenigingsvorm.
Er is geen direct winstoogmerk en er moeten goede
dingen gedaan worden voor, in
ons geval, een hele beroepsgroep in Nederland.
So far so good. Echter, de
traditionele vereniging heeft
een aantal kerntaken verloren.
Deze verandering maakt het
noodzakelijk dat de bakens van
iedere vereniging in Nederland
verzet moeten worden. Zo was
vroeger de platformfunctie een
uniek domein van een vereniging. Deze functie is er nog
wel, maar uniek is deze al lang
niet meer. Iedere vereniging
moet voor zichzelf de effecten
inschatten en zich hierop
aanpassen. Zo ook NIMA én
zo simpel is het eigenlijk,
niet meer en niet minder.
In onze strategische oriëntatie

zijn we, met gebruik van al het
onderzoek dat reeds aanwezig
was en vele gesprekken met
leden, gekomen tot een heel
helder en simpel doel: carrièreondersteuning. Dit betekent
niet het primair organiseren
van een event of een examen,
maar het bieden van de juiste
ontwikkelmogelijkheden. Dat
wij vervolgens een examen
maken om een niveau van
iemand vast te kunnen stellen
of dat wij een event organiseren over een ‘hot thema’, is een
gevolg en geen doel op zich.
Onze interesse als vereniging
ligt dus op activiteiten waar
een commerciële medewerker
behoefte aan heeft om hem of
haar verder te brengen in zijn
of haar carrière. Dit begint bij
het stimuleren van permanente
educatie. Daarnaast stimuleren
wij het hebben van een rijk
netwerk en vinden wij het onze
taak om kennis objectief te

heerlijk creatieve mensen zijn
die heel veel mogelijkheden
zien. De valkuil is echter de
executie. We hebben onszelf
als bestuur hierop getraind.
We geven veel ruimte aan
creativiteit, maar we blijven
niet sleutelen aan het oorspronkelijke plan. Eerst
uitvoeren en evalueren.

toetsen. Alles wat wij doen
appelleert aan deze behoefte.
Wij hebben hier een infographic van laten maken en
wijken hier niet vanaf. Dit
voelt als een warme deken en
geeft sturing aan onze activiteiten en aan de ontwikkeling
van nieuwe diensten.
Is dit nu nieuw? Is dit het ei
van Columbus? Waarschijnlijk
niet. Maar het is wel heel fijn
om het zo duidelijk voor ogen
te hebben en het daadwerkelijk
uit te gaan voeren. Mijn
professionele verenigingservaring heb ik opgedaan bij
BOVAG, eén van de meest
professionele verenigingen van
ons land. Daar leer je hoe een
effectieve vereniging werkt.
Wij riepen vroeger altijd al:
"als je een commissie vraagt
een paard te maken krijg je
een kameel". Bij NIMA is dit
het geval in het kwadraat. Hoe
dat komt? Omdat wij zulke

Ik hoop oprecht dat onze koers
je aanspreekt. Graag vraag ik
je hulp om mee te bouwen aan
onze club. Dit doe je al door op
de hoogte te blijven van onze
ontwikkelingen en een keer
mee te doen met één van onze
activiteiten. Het helpt ons als
je onze ontwikkeling volgt en
deze naar andere vakmensen
communiceert. Als je professioneel actief bent in het commerciële domein van Marketing,
Communicatie of Sales, moet
je toch onderdeel willen zijn
van een club als NIMA.

FASTEN YOUR SEATBELTS
FOR THREE DAYS!

STUDY COURSE

Nederland door NIMA
op de kaart in Europa
Samen met Engeland en Zwitserland is NIMA het meest
actief binnen de European Marketing Confederation (EMC).
Met de Europese collega’s worden de internationale
vraagstukken in Brussel besproken.
NIMA zet Nederland al jaren in Europa
op de kaart als een actief marke
tingland. Het EMC geeft NIMA het juiste
internationale perspectief. Daarnaast
heeft de validatiekant van het EMC de
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MOOR HALL
CONFERENCE CENTER
COOKHAM, BERKSHIRE, UK

NIMA Examens en titels Register
Marketeer (RM) en Senior Marketing
Professional (SMP) internationaal
geaccrediteerd.
Iets om trots op te zijn!

€1099,-

30 PE
PUNTEN

De NIMA Study Course geeft je in een intensieve driedaagse training een academische boost
op het gebied van Global Branding, Strategy en Digital Marketing.
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Wil je jezelf ontwikkelen in een andere, inspirerende omgeving? Schrijf je dan vandaag nog in!
Meer informatie? Bel Renata van der Teems, 020 503 93 58, of kijk op www.nima.academy
INCLUSIEF:
EXCLUSIEF:

2 overnachtingen, ontbijt / lunch / diner, literatuurpakket.
Vluchten en transfers.

De NIMA Study Course is onderdeel van een uitwisselingsprogramma met het Chartered Institute of Marketing (CIM) in Engeland.

4

"NIMA heefterde
154 gekw alifirece
die
examinato n al
Qu ified
allemaal NIMAr zi
Examine jn"

Je
carrière
start je
met een
NIMA
Diploma
NIMA Examens zijn al jarenlang een
autoriteit in het commerciële domein.
Op de niveaus Basis, A, B en C bieden
we (toekomstige) professionals in
de vakgebieden Marketing, Communicatie, Sales en Onderzoek de
kans om hun talent te trainen en
te toetsen om op die manier in het
bezit te komen van het officiële
NIMA Diploma; hét onafhankelijk
bewijs van vakbekwaamheid.

Met een NIMA
Diploma ben je
meer waard
Het NIMA Diploma is hoog
gewaardeerd in organisaties
waarin Marketing, Communicatie, Sales en/of Onderzoek een
prominente, zo niet essentiële,
rol spelen. De voornaamste
redenen voor managers om
NIMA Gediplomeerden aan
te stellen in hun organisatie
hebben betrekking op het
niveau van inzicht, kennis en
vaardigheden. Grote bedrijven

en werving- & selectiebureaus
zoals AEGON, ANWB, BDO,
Eneco, Nuon, Randstad, SNS
en USG Capacity vragen in
hun vacatures voor commerciële functies om het NIMA
Diploma.
Het NIMA Diploma biedt
naast de perspectieven voor
een nieuwe baan, ook kansen
voor groei en ontwikkeling
binnen de huidige organisatie.
De meeste NIMA Diploma’s zijn
internationaal geaccrediteerd,
wat inhoudt dat aan bijna elk
diploma een European Qualification Framework (EQF) niveau

is toegekend. Dit betekent
dat wanneer je met jouw
NIMA Diploma bijvoorbeeld in
Groot-Brittannië of Frankrijk
solliciteert, men weet dat je bent
opgeleid op het internationale
niveau tot Marketing-,
Communicatie-, Sales- of
Onderzoeksprofessional.

nimadiplomaregister.nl
Sinds 2013 hanteert NIMA het NIMA
Diplomaregister. In dit register zijn
alle NIMA Gediplomeerden vanaf
1990 tot vandaag de dag opgenomen. We hebben dit register in het
leven geroepen om NIMA Gediplomeerden inzichtelijk te maken voor
werkgevers en (HR) managers.

Na de zomer openen we ook de online deuren
met NIMA My Career. Een omgeving waarin je
je meer kunt profileren met onder andere je bij
NIMA behaalde erkenningen. Maar, je kunt op
dit nieuwe platform ook je volledige portfolio
en eigen showcase maken. Dit wordt hét online
platform voor professionals die vindbaar en
zichtbaar willen zijn met alles wat zij in hun
carrière ondernemen. NIMA My Career biedt
je de mogelijkheid om in contact te komen
met potentiële partners, klanten, leveranciers
en werkgevers werkzaam in de wereld van
Marketing, Communicatie, Sales en Onderzoek.

NIMA op niveau
NIMA hanteert een viertal niveaus: Basis, A, B en C.
Basis voor het aanstormend talent, A voor de
ambitieuze starter, B voor de gevorderde professional
en C voor de gevestigde visionair waarbij de top
never-ending is. De niveaus corresponderen met
de niveaus van het Nederlands onderwijs en
sluiten tevens naadloos aan op de functietitels in
het vakgebied.

NIMA Niveau

Functietitel

Nederlands onderwijs

Basiskennis

Commercieel medewerker

MBO niveau 4

NIMA A

Marketingmedewerker
Communicatiemedewerker
Verkoopmedewerker

MBO niveau 4 met werkervaring
Associate Degree
HBO propedeuse

NIMA B

Marketingmanager
Communicatiemanager
Accountmanager
Verkoopleider

HBO niveau met werkervaring

NIMA C

Marketingdirecteur
Communicatiedirecteur
Verkoopdirecteur

Masterniveau met werkervaring

d

5

Nieuwe Marketing
Examens in 2016
Het marketingvak ontwikkelt zich snel en de NIMA
Marketing Examens bereiden voor op een functie in de
veranderde wereld. In 2016 worden alle NIMA Marketing
Examens geactualiseerd om de marketingprofessional
nog beter voor te bereiden hierop.
De belangrijkste veranderingen zijn:
NIMA Basis

Naast Basiskennis Marketing wordt het
examen Basiskennis Online Marketing
aangeboden. De belangrijkste onderwerpen
rondom de online marketinginstrumenten
worden hierin behandeld.

NIMA A

Dit examen bestaat uit twee delen. NIMA A1
schenkt aandacht aan de belangrijkste
marketingbegrippen, theorieën en
–modellen, inclusief online marketing.
Na A1 zijn er twee specialisatiemogelijk
heden (A2): Marketing Medewerker voor
diegene die zich wil verdiepen in de
toepassing van marketingbegrippen en
Online Marketeer voor de professional
die in de praktijk de online marketing
instrumenten wil leren toepassen.

NIMA B

Ook dit examen is opgesplitst in twee
onderdelen. NIMA B1 gaat breed in op de
toepassing van marketingtheorieën en

–modellen. Na B1 zijn er diverse speciali
saties (B2), die allen getoetst worden door
het verdedigen van een door de kandidaat
geschreven plan. Er zijn specialisaties voor
Consumentenmarketing, Business Marke
ting, Digital Marketing en Customer Insight
Management. NIMA B1 vormt samen met
een specialisatie een NIMA B Diploma. De
specialisaties zijn ook los te behalen (zonder
NIMA B1) en leveren dan een NIMA Certificaat
op. De professional die al in het bezit is
van een NIMA B Diploma kan met een
specialisatie zijn kennis uptodate houden.

NIMA C

De strategie en strategische keuzes staan
centraal binnen NIMA C. Naast een toets
bij de opleider staat het schrijven van een
strategisch plan en het verdedigen van de
strategische opties centraal. Wie het NIMA C
Examen wil doen heeft bij voorkeur vier jaar
relevante werkervaring, waarvan twee jaar
in een marketingfunctie op strategisch
management of beleidsmatig niveau.

Onderwijs en examens
hand in hand
NIMA werkt nauw samen met erkende opleiders
die zich NIMA Education Partner mogen noemen.
Deze opleiders voldoen aan de door NIMA gestelde
kwaliteitseisen, continuïteit, onafhankelijkheid en
praktische aansluiting op de NIMA Examens.
Kwalitatief sterke opleiders met hart voor het vak
en de ontwikkeling van de individuele professional.
Het volgen van een opleiding bij een NIMA Education Partner heeft een
aantal voordelen:
• De beste voorbereiding op een NIMA Examen
• Beschikbaarheid van oﬀicieel NIMA oefenmateriaal bij de opleider
• Eén jaar gratis NIMA Study Membership bij start van de opleiding
• Op de hoogte gehouden worden door NIMA met betrekking tot examens

Theorie in praktijk
Waarom starten met een opleiding en wat levert
de kennis je op in praktijk? Bastiaan Trotsenburg,
webanalist bij SNS Bank, behaalde onlangs het
NIMA Diploma Customer Insight Management en
deelt graag zijn ervaring.
“Ik vond het een interessante opleiding
waar je in een korte periode veel leert
over het strategisch belang van goed
klantinzicht. Er komen diverse aspecten
aan bod over onder andere: vormen van
data, onderzoeksmethoden, klantwaarde en (online) marketing. De opleiding
Customer Insight Management trok
mij aan omdat er nog weinig andere
opleidingen zijn die zo specifiek ingaan
op het creëren van actiegericht klantinzicht uit diverse informatiebronnen.
Daarnaast vond ik het belangrijk dat de
opleiding door NIMA was ontwikkeld,
omdat je daarmee na afronding een
hoog gewaardeerd diploma krijgt.
Ik ben mij nu veel bewuster geworden
van de toegevoegde waarde van het
combineren van verschillende databronnen. Ik neem in mijn analyses
andere en nieuwe informatiebronnen
mee en krijg daardoor een beter beeld
van de behoeften van de klant.”
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Bedrijven
ervaren
toegevoegde
waarde in
het NIMA
Membership
Sinds de invoering van de nieuwe
membershipstructuren krijgen
we vanuit de bedrijven veel
positieve reacties. Voor Mischa
Luyf, commercieel directeur
van ThiemeMeulenhof, biedt het
TMC Membership een belangrijke
meerwaarde: ‘ThiemeMeulenhoff
staat voor Samen Leren Vernieuwen
en Talenten Laten Bloeien.
We zien een steeds sneller ontwikkelde
samenleving en daarmee gepaard
gaande andere leerbehoeften en nieuwe
manieren van leren. De Top Marketing
Club (TMC) legt actief de verbinding
tussen marketing onderwijs en het
bedrijfsleven dat continue moet
inspelen op die snelle ontwikkelingen
in de samenleving. TMC initieert en
faciliteert interactieve sessies over
marketingvraagstukken en innovaties
tussen relevante TMC leden, multilevel
kennisdeling en verdieping, van
startend marketeer tot ervaren CMO.’

Vakliteratuur
In het business membership kun je
kiezen uit verschillende magazines:
Tijdschrift voor Marketing, Marketing
Tribune, Adformatie en Communicatie.
Voor ieder wat wils en...hoe groter
de marketingafdeling, des te meer
exemplaren uiteraard! Daarnaast
heb je de optie om ieder kwartaal een
speciaal geselecteerd marketingboek
te ontvangen (standaard in de grotere
memberships). Op die manier heb je
altijd een goed en relevant nieuw boek
op je bureau, ieder kwartaal opnieuw!

Kennisprogramma
Het hele jaar door organiseren we
allerlei kennissessies (seminars,
leergangen, workshops, masterclasses, etc). Omdat wij het life long
learning principe onderschrijven
hebben wij een trainingsbudget
standaard onderdeel gemaakt van
het membership. Dit betekent dat je
ieder jaar al een startbudget hebt om
kennissessies bij te wonen. Wij zijn
er namelijk van overtuigd dat ons
uitgebreide programma ook jou iets te
bieden heeft, dus probeer het gewoon.
Uiteraard is de hoogte van dit budget
afhankelijk van het type membership
dat je kiest.

"Is jouw bIeMdArijf
al bij N n?"
aangeslote

Business Event op maat
voor jouw bedrijf
Ieder jaar organiseren we speciaal
voor onze Business Members (vanaf
Small) een Business Event. Dit is
specifiek afgestemd op de behoefte van
onze members per categorie (small,
medium, large) en de deelname
hieraan is gratis.

MIE
Als Business Member heb je recht op
een aantal kaarten (aantal afhankelijk
van type membership) voor het
grootste Marketing en Insights
Congres van Nederland (MIE) ter
waarde van € 130 per ticket. In
februari 2015 bezochten 2.800 professionals dit tweedaagse kennisevent.

Vacatures
Op zoek naar een uitbreiding van
je team? Zet dan je vacature uit in
ons grote netwerk. Meer dan 12.500
unieke bezoekers op marketing-,
communicatie-, sales- en onderzoeksgebied lezen maandelijks onze nieuwsbrieven, bezoeken onze site of sessies.
Werkt het? Ja, we hebben een zeer
succesvol track record! Vraag ons
naar de specifieke mogelijkheden
voor jouw bedrijf.

Netwerken
Last but not least, NIMA biedt niet
alleen toegang tot kennis, maar is
tegelijkertijd een netwerkorganisatie.
Maandelijks organiseren we allerlei
netwerkactiviteiten die voor jou en het
bedrijf waarvoor je werkt interessant
zijn. Deze events zijn voor ‘members
only’ en naast de content die we altijd
bieden ontmoet je hier collega marketeers van buiten jouw branche die je
normaal niet zo makkelijk zou treffen.
NIMA is er voor ieder type organisatie,
van eenmanszaak tot multinational.
Daarop is aanbod ook gebaseerd. Kies
daarom zelf het membership dat bij
jullie organisatie past (ZZP/MKB, Small,
Medium, Large, Premium, vanaf € 500).

"Er zijn
door NIMA
122 Register
Marketeers
benoemd"
NIEUW:

Special events voor
BUSINESS MEMBERS
Speciaal voor Business Members biedt NIMA een
uitgebreid, innovatief programma dat gericht is op
ontwikkeling, inspiratie en netwerken. Naast de bekende masterclasses, vaardigheidstrainingen, leergangen
en workshops uit het NIMA programma, bevat iedere
vorm van bedrijfslidmaatschap nog een aantal extra’s.
Zo is er voor Small, Medium en Large
Business Members een jaarlijks Business
Event waar het opdoen en delen van
kennis centraal staat. Tevens speelt het
netwerken met vakgenoten uit soortgelijke
of juist andere branches een grote rol. TMC
members beschikken over het meest
uitgebreide pakket aan events. Zo zijn de
Top Marketing Tours dé manier om jonge
talenten een kijkje in de keuken te laten
nemen bij andere marketingorganisaties,
en staat bij de Management Journey
interactie en uitwisseling van marketing
problematiek voor marketingmanagers
centraal. Voor CMO’s en marketing

directeuren biedt de Executive Marketing
Board bij uitstek de mogelijkheid om in
kleine en vertrouwelijke setting, een
strategisch marketingvraagstuk met
gelijkgestemden te bespreken. En komt
deze groep van marketing eindverant
woordelijken twee keer per jaar bijeen
op het NIMA Executive Marketing Diner;
een interactieve bijeenkomst waar een
vooraanstaand spreker de groep CMO’s
meeneemt in recente ontwikkelingen
en wordt de avond afgesloten met een
exclusief diner verzorgd door een van de
Top Marketing Club Members.

kenen
e
a’s.
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Top Marketing Club:
een bijzonder gezelschap
van A-merken
Het is voor menig marketeer vandaag de dag een opgave om zich een
weg te banen door het aanbod van netwerkgroepen, opleidingen en
trainingen. Vrijwel iedere week is er weer een (gratis) bijeenkomst
waar je als marketeer maar al te graag voor uitgenodigd wordt. Je blijft
zoeken naar relevantie en toegevoegde waarde. Zowel in het netwerk
als qua content. Veel bedrijven en marketeers vinden die relevantie
en toegevoegde waarde bij de NIMA Top Marketing Club: essentie,
relevantie en toegevoegde waarde over alle assen!
Het was Alfred Levi (SVP
Marketing & Media, Albert
Heijn) die in 2005 voorzitter
van NIMA was en het noodzakelijk vond dat er een exclusieve club van bedrijven ontstond
waarin de rol van marketing
werd besproken. Deze club van
Levi is vandaag de dag uitgegroeid tot het meest veelzijdige
en innovatieve marketingplatform in Nederland: de
Top Marketing Club.
De Top Marketing Club is een
exclusief gezelschap van
A-merken waarbij een volledig
ontwikkelprogramma garant
staat voor dynamische ontwikkeling. Speciaal voor de
members van deze club worden
jaarlijks talrijke bijeenkomsten

georganiseerd die een exclusief
karakter bevatten. Zo weten
de members altijd dat ze met
gelijkgestemden in contact
komen en op deelgebieden de
meest actuele thema’s en
onderwerpen bespreken.
Het programma wordt gekenmerkt door uitwisseling
van vaardigheden, kennis en
ervaring op alle niveaus. Zo
wisselen CMO’s met regelmaat
van gedachten over hun marketingchallenges, maar draaien ze ook mee in het Career
Booster programma waarbij
ze als coach gekoppeld worden
aan een mentee van een ander
clublid.

Al met al maakt het de NIMA
Top Marketing Club tot een
bijzonder geheel van bedrijven
met een regelmatige en productieve interactie. Een club
vol met essentie, relevantie en
toegevoegde waarde over alle
assen! Maak kennis met de
Top Marketing Club!

Wetenschappelijke Raad van Advies

en
426 bedrijvt
zijn aangeslo en
bij NIMA

NIMA brengt in de Wetenschappelijke Raad van Advies (WRvA) de
wetenschap en het bedrijfsleven bij elkaar. Register Marketeers en
CMO’s van de Top Marketing Club praten over uiteenlopende onderwerpen met professoren van alle grote Nederlandse universiteiten.
Interessant! NIMA filtert en verwerkt deze kennis en kunde in de
programmering van de events en de examens.
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De impact van Byron Sharp
Op 9 april 2015 was NIMA met de Top Marketing Club te gast
bij Randstad Nederland voor het Executive Marketing Diner.
Janine Bos, Directeur Randstad Groep Nederland, had haar
locatie ter beschikking gesteld voor één van de meest spraakmakende evenementen op de marketingkalender. Ruim 70 marketing
directeuren/CMO’s waren maanden van te voren al geïnformeerd
over het executive marketing diner met als speciale gast:
Byron Sharp. De opkomst was daarom ook zeer hoog met
minstens even hoge verwachtingen.
Janine Bos en Professor Byran Sharp

Voor degenen die het boek niet
gelezen hebben: Byron maakt
in zijn boek volledig korte
metten met de huidige marketing theorieën en opvattingen.
Zijn stellingen ten aanzien van
‘evidence based marketing’ zijn
disruptief, onthutsend en sterk.
Tel daarbij de stelligheid van
Byron als persoon op en het is

qua content een perfecte bron
van aantrekkingskracht voor
veel marketing executives.
Na de plenaire sessie werd er
tijdens het diner ﬂink nagepraat over wat zojuist had
plaatsgevonden. Hieruit was
duidelijk op te merken dat
velen zoekende waren hoe ze

de theorieën van Byron op hun
eigen organisatie los moesten
laten. Een zeer geslaagde
avond met een mooi disruptief
karakter!
Ook een glimp opvangen
van het diner? Kijk dan op
NIMA.nl voor reacties en
een compilatie.

CMO Summit – NIMA, Microsoft & FloraHolland
Dat marketing en productontwikkeling door
digitalisering steeds dichter bij elkaar komen,
bleek maar weer tijdens de CMO Summit
‘Marketing reimagined’ op 23 april. Meer
dan 60 marketeers werden bij FloraHolland
meegenomen in de werkelijkheid van digitale
transformatie, business model innovation
en the future of marketing.
FloraHolland is een van de organisaties die
onder druk staat, door enerzijds vermindering
van vraag en anderzijds veranderingen in de
manier waarop vraag en aanbod bij elkaar
komen. Door een veranderende positie ligt
meer nadruk op het creëren van nieuwe afzetmogelijkheden en het vergroten van vraag.
Veel onderzoek wordt gedaan en beslissingen
worden gemaakt op basis van data. De échte
digitale revolutie die nu aanbreekt zorgt ervoor

dat bestaande businessmodellen onder druk
komen te staan. Normale gebruiksvoorwerpen
produceren gegevens die in de juiste context
waardevol kunnen zijn voor de gebruiker ervan.
Deze relevantie is datgene wat in een competitieve omgeving het verschil kan maken ten
opzichte van de concurrent. Data onttrokken
uit voorwerpen of de omgeving daarvan, sociale
data, onderzoekdata en gedrag van klanten
bepalen de toekomst van het marketingvak.
Marketing wordt meer en meer het domein
van data-analisten.
Een zaal vol geboeide marketeers, interactie,
kwetsbaarheid, creativiteit en het ontdekken
van nieuwe businessmodellen, kenmerkten
deze CMO summit, een samenwerking tussen
NIMA en Top Marketing Club Members
Microsoft én FloraHolland.

Interview met Martijn Lekx,
Directeur Marketing Univé
Zou je jezelf kort voor kunnen
stellen?
Ik ben Martijn Lekx (38 jaar) en
momenteel directeur marketing
bij Univé Verzekeringen. Ik heb
bedrijfskunde gestudeerd aan de
Erasmus Universiteit waarna ik
strategie consultant ben geweest.
Daarna heb ik een behoorlijke
periode bij Zwitserleven gewerkt
in verschillende rollen binnen
marketing en commercie. En sinds
kort zijn we met Univé ook lid van
de NIMA Top Marketing Club!
Hoe kijk je aan tegen het marketingvak wanneer het ontwikkeling van marketeers betreft?
Generiek moet marketing veel
meer naar fact-based marketing
toe. We moeten veel beter uit kunnen leggen waarom en hoe we dingen doen die we doen waardoor er
een groter lerend vermogen komt.
Nu zie ik dat er nog teveel sprake
is van onderbuikgevoel en ad-hoc
handelen. Ook in de opleiding van
marketeers zou deze fact-based
rol veel groter moeten worden.
Marketeers moeten zo bijvoorbeeld
veel meer de taal gaan spreken
van finance, control en compliance in mijn beleving. Hiermee kan
marketing veel steviger op de kaart
worden gezet waarbij het natuurlijk
gaat om de ROI van marketing.
Welke ontwikkeling(en) binnen
Univé maakte het interessant
om deel te nemen aan de
Top Marketing Club?

Op dit moment zitten we met Univé
in een turbulente periode waarbij
we bezig zijn met alle thema’s die
marketing raken: ons distributiemodel, productieniveau, klantbediening
etc. Dit raakt in feite de hele strategie
van Univé. Daarom is het voor ons uitermate belangrijk inzichten te krijgen
waar onze collega’s binnen andere
bedrijven ook mee te maken hebben.
Dit sluit ook aan op de ontwikkeling
van het marketingvak in het algemeen. Dit was voor mij reden om deel
te nemen aan de Top Marketing Club.
Niet alleen stel ik onze marketeers in
staat om buiten te kijken en te leren
van het programma, ook kunnen wij
zelf als organisatie leren van failures
en best practices van andere leden.
We zijn nu een aantal maanden
onderweg. Hierbij heb je zelf
deelgenomen aan het Executive
Diner op 9 april met Byron Sharp.
Hoe kijk je hier op terug?
Een hele mooie en inspirerende
avond qua inhoud maar ook het netwerk en een goede opmaat naar veel
meer inspirerende momenten. Het
verhaal van Byron was sterk hoewel
ik het niet altijd met hem eens was.
Dit zet tot nadenken en dat is nu juist
de rol van NIMA.
Tot slot, voor welke bedrijven
zou het een absolute must moeten
zijn om deel te nemen aan het
TMC programma?
Voor elk bedrijf dat marketing
serieus neemt en centraal wil stellen
in hun beleidsvoering!

Hallo Geluksvogel M/V jij kunt deze zomer naar

Summer School

Zeker zijn van een ﬁrst class seat in het klaslokaal?

Boek met vroegboekkorting op www.howknower.nl en krijg een

GoPro Action Camera mét selﬁestick t.w.v. € 160,-*

In een paar weken tijd leer je meer
dan in de afgelopen vijf jaar.
Alles wat je altijd al had willen weten over
digitale marketing, e-commerce, webcare,
usability, conversie optimalisatie, online
communiceren met je klanten, schrijven
voor het web, scoren met Google & optimaal
resultaat met social media.

Het zijn opleidingen bij How & Knower, dus
dan weet je het wel. Professioneel. Intelligent.
Supersmart. Hét online marketing opleidingsinstituut van Nederland, met de verste, meest
ambitieuze bestemmingen.
Kijk op www.howknower.nl/summerschool
voor het complete aanbod en de voorwaarden*
& schrijf je in.

(050) 210 34 06 - www.howknower.nl

kx,
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Personal Membership
Voor ieder wat wils

Op maat gemaakt membership

Als Personal Member sta jij centraal. Het is onze missie
om voor marketeers, sales professionals en communicatie
experts een omgeving te creëren waar je het maximale
uit jezelf haalt en aan je carrière werkt. We waarborgen
met NIMA Certificering de kwaliteit van continue en
up-to-date marketingkennis voor al onze members.
Zo organiseren we inspirerende sessies voor jou, onder
andere over online marketing, customer experience,
content marketing, maar ook vaardigheidstrainingen
waar je dagelijks wat aan hebt!

Door vernieuwing is het NIMA Membership toegankelijk,
laagdrempelig en biedt het nu nóg meer voordelen. Zo
mag je als NIMA Member aangeven welk vakblad je wenst
te ontvangen. De keuze bestaat uit het Tijdschrift voor
Marketing, Adformatie, Communicatie, MarketingTribune
of een combinatie van meerdere. Daarnaast kun jij je kennis
verbreden door gratis deel te nemen aan de regiosessies,
het Marketing & Insights Event (MIE) en krijg je exclusieve
toegang op onze website. Op de NIMA Website kun je terecht
voor vakinhoudelijke publicaties en interessante nieuwtjes.

Goede voornemens voor
persoonlijke ontwikkeling
beloond
Met de Plus Opties kun jij je NIMA Membership uitbreiden.
Ontvang vier keer per jaar een marketingboek, koop
een vast Educatie Budget of neem een Passe Partout
af waarmee je kosteloos kunt deelnemen aan bijna alle
NIMA Activiteiten én Examens.

Met een titel achter je
naam ben je meer waard
Nederland telt nogal wat
marketingprofessionals,
althans naar eigen zeggen.
Want iedereen die dat
wil, mag zich namelijk
marketeer noemen. De
titels Senior Marketing
Professional (SMP) en
Register Marketeer (RM)
zijn internationaal erkende
kwaliteitskeurmerken die
gekwalificeerde marketeers
herkenbaar maken. NIMA
voert als onafhankelijke
organisatie de persoonscertificatie uit voor
beide titels.

Senior Marketing
Professional aan
het woord
Pim Busker SMP
Na het behalen van het
HEAO Management Economie en Recht diploma heb
ik mij ingeschreven aan de
Rijksuniversiteit van Groninge richting Bedrijfskunde, afstudeerrichting Marketing Management.
De voornaamste reden was dat ik veel meer diepgang
zocht op het gebied van marketing dan in het curriculum van de HEAO MER is opgenomen. Deze diepgang
hebben de dames en heren wetenschappers van de
vakgroep Marketing mij zeker geboden. Uiteindelijk
ben ik afgestudeerd op een onderzoek naar de antecedenten van klanttevredenheid in situaties met een
negatieve aankoopintentie (zoals schade aan je auto).
Tijdens en na mijn studie ben ik gaan werken bij
GlassConnect Autoruitschade, Ceves Vergeer (een
groothandel in stuc en tegelprofielen) en ben ik ook
voor mijzelf begonnen onder de naam Marketing
Noord. In die hoedanigheid gaf ik advies aan het
MKB op het gebied van marketing. Er bleek binnen
het MKB dat veel bedrijven wel een zekere marketingbehoefte hebben, alleen niet de middelen en
mankracht. Vaak blijft men hangen in alleen sales
en doet iemand de marketing er even bij. Hetgeen op
de lange termijn niet goed is voor deze ondernemers.
4,5 jaar geleden ben ik in dienst getreden bij Store
Support. Een onderzoeksbureau dat bedrijven helpt
de klantbeleving te verbeteren, onder meer door
middel van mystery shopping maar ook door
bijvoorbeeld sensorisch onderzoek.

Wat verwacht je dat de titel jou oplevert?
Zoals gezegd hoop ik dat de titel mij nog gemakkelijker in contact brengt met andere SMP’ers en verder
hoop ik dat het mij veel waardevolle insights oplevert, die mij helpen in mijn werk bij Store Support en
als marketeer in algemene zin. Het marketingvak is,
gelukkig voortdurend in ontwikkeling. De titel SMP
helpt mij deze ontwikkeling bij te houden en waar
mogelijk voor te blijven.

Voldoen aan de eisen om de titel te mogen
dragen is één ding, maar het behouden van
het keurmerk staat of valt met het werken
aan je eigen ontwikkeling en het uitdragen
van het marketingvak. Hoe ben je van plan
daar invulling aan te geven en zie je
daarin ook een rol voor NIMA?
Ik probeer zoveel mogelijk kennissessies bij te wonen,
door middel van gastcolleges studenten enthousiast
te maken voor het marketing(onderzoek)vak, en
daarnaast wil ik ook zelf kennismeetings organiseren voor NIMA, bijvoorbeeld samen met een of twee
van onze mooie klanten.

Wat is jouw ambitie in het marketingvak?
Ik wil zoveel mogelijk klantwaarde toevoegen aan
de merken, diensten, bedrijven waar ik voor werk.
Vragen die ik mij elke dag weer stel zijn: Hoe kunnen we de belevingswereld van deze klant een stukje
mooier maken? Hoe kunnen we deze het beste regisseren? En wat levert dit op korte en lange termijn
op? Ten slotte wil ik binnen nu en afzienbare tijd
fundamenteel onderzoek doen en iets toevoegen aan
de bestaande marketingkennis. Dit kan op gebied
van de CX of de Customer Journey of wellicht nog
iets heel anders. Ik ben benieuwd naar suggesties op
dit vlak. Laat ze me vooral weten op via @pimbusker.

De laatste tijd werk ik veel aan innovaties, één van de
drie kernwaarden van Store Support naast Kwaliteit
en Enthousiasme, die ons in staat stellen nog meer
met onze onderzoeksresultaten te doen. Een voorbeeld
hiervan zijn bijvoorbeeld de infographics die we maken
voor onze klant Transavia en die in één oogopslag
duidelijk maken hoe de Passenger Experience Index
er deze maand uit ziet. Kortom, ik vind het geweldig
leuk om op allerlei vlakken klantwaarde te realiseren.

Er
zijn 26e0erde
gecertMifaic
Senior ssiornkaelstining
Profe erland.
Ned

Waarom heb je ervoor gekozen je te laten
certificeren tot Senior Marketing
Professional (SMP)?
De keuze om mij te laten certificeren tot Senior
Marketing Professional is met name ingegeven door
mijn keuze voor Permanente Educatie. Ik vind het
super leuk en waardevol om in contact te komen
met en een kijkje in de keuken te nemen bij andere
SMP’ers. De NIMA meetings en de andere onderdelen
op de agenda zijn geweldig om even buiten je
organisatie inspiratie op te doen.

OOK SENIOR MARKETING
PROFESSIONAL WORDEN?
Heb jij een NIMA B Diploma (of een afgeronde HBO-CE
opleiding) en minimaal 5 jaar werkervaring in het
marketing vakgebied? Registreer je dan als Senior
Marketing Professional. Dit keurmerk maakt dat je
zichtbaar en vindbaar bent voor de buitenwereld
als gecertificeerde marketeer!
Ga naar www.nima.nl om je aan te melden.
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Interview
Nik Smit

Van SMP naar RM

Ruim vier jaar geleden,
na het behalen van mijn
NIMA C Diploma, ben ik SMP
gecertificeerd. De voornaamste
reden was het aangaan van de
verplichting om aan permanente
educatie te doen; SMP ben en
blijf je niet zomaar. Zelfs de kennis van een intensieve opleiding
zakt na een aantal jaar naar verdere krochten van je brein, als je
deze niet regelmatig oprakelt. En laten we wel wezen, wat ik in
2009 geleerd heb over social en mobile marketing, is inmiddels
voor een groot deel achterhaald. Een mooie reden dus om met
masterclasses en expertmeetings van NIMA mijn kennis op
niveau en bij de tijd te houden.

Ruim 120 Register
Marketeers in Nederland
Eén van de doelen van het netwerk van Register
Marketeers is het uitdragen van het vak en bijdragen
aan de herkenbaarheid in de maatschappij. Dit kan
op vele manieren, bijvoorbeeld door middel van
bestuursfuncties, docentschappen of het schrijven
van boeken of blogs. Regelmatig organiseren wij
voor het RM Netwerk events op hoog niveau, zoals
de Science Updates en Intervisie sessies.

In mijn carrière heb ik er ook
de vruchten van geplukt, drie
jaar geleden ben ik doorgestroomd en directeur geworden
van Almere City Marketing,
waar we met 14 medewerkers
de mooie taak hebben om
onze bijzondere stad meer
bekendheid en populariteit
te geven. Een dynamische
uitdaging, waarbij we vaak op
onontgonnen terrein moeten
uitvinden welke technieken uit
de ‘normale’ marketing goed

werken in de citymarketing.
Dat vraagt om oog voor de
omgeving en de trends, maar
ook beoordelingsvermogen
waar je voorop wilt lopen
en waar je liever anderen de
kinderziektes laat oplossen.
Het betekent werknemers goed
opleiden en kansen bieden.
Niet bang zijn om het anders
te doen. Voor mijzelf betekent
het dat ik de laatste jaren
steeds meer op strategisch
niveau opereer, gezamenlijke

paden uitrol voor beslissers
met een gedeeld belang in de
marketing van de stad.
Omdat dit niveau weer een
ander soort kennis van mij
vraagt, heb ik mij kortgeleden
aangemeld voor de RM
Certificering. De daarbij
horende intervisie bijeenkomsten en het kennis delen
met een interessant netwerk
spreken mij enorm aan.
Op naar de next level!

NIMA lanceert titel voor
marketing docenten
NIMA Qualiﬁed Lecturer (QL) is een titel voor
docenten die werkzaam zijn in de vakgebieden
Marketing, Sales, Communicatie of Onderzoek.
In navolging van accountants, juristen, medici
en vele andere beroepsgroepen kunnen nu ook
docenten met een beroepstitel hun up-to-date
kennis, kunde en ervaring aantonen. De titel
NIMA Qualified Lecturer mag aangevraagd
worden door docenten die beschikken over een
opleiding op minimaal NIMA B of HBO niveau
en ten minste drie jaar werkzaam zijn als docent
Marketing, Sales, Communicatie of Onderzoek.

Een gecertificeerde docent verplicht zich om
zijn kennis op peil te houden door middel van
Permanente Educatie. NIMA organiseert, in
samenwerking met MOA, kenniscentrum voor
digital analytics en marketing research, jaarlijks vier bijeenkomsten waarmee punten voor
Permanente Educatie kunnen worden behaald.
Daarnaast kunnen NIMA Qualified Lecturers
ook andere vakprogramma’s volgen die punten
opleveren. Inmiddels mogen enkele tientallen
docenten de titel NIMA Qualified Lecturer
voeren, waarmee zij aantoonbaar maken dat
zij hun (marketing)kennis actueel houden.

Klaas Klunder, NIMA Qualified Lecturer
Science Update

Twee keer per jaar organiseren we in het RM Netwerk een Science
Update. Het doel is om praktiserende marketeers en de academische
wereld met elkaar te verbinden door middel van een sessie over
recente vernieuwingen van marketing in de wetenschap. Want, dat
wetenschappers en praktijkmensen veel voor elkaar kunnen betekenen
om het marketingvak verder te helpen, hebben Register Marketeers de
afgelopen jaren aan den lijve ondervonden.
Op donderdag 16 april jl. waren we te gast bij Rabobank waar Prof.
Dr. Ed Nijssen (TU Eindhoven, leerstoel Technology Marketing) een
inleiding verzorgde over entrepreneurial marketing. Hierin gaf hij aan
de 40 aanwezige Register Marketeers zijn visie op de ontwikkeling van
marketing. Technische ontwikkelingen gaan steeds sneller en lopen
vaak ver vooruit op de adaptie van de markt. Marketeers en ontwikke
laars van producten en diensten spreken vaak niet elkaars taal en zien
daardoor onvoldoende mogelijkheden. Nijssen liet met verschillende
modellen zien waar de uitdagingen liggen en vooral ook waar kansen
voor oplossingen te vinden zijn. Zo wil hij de traditionele marketing
ombouwen naar, wat hij noemt, eﬀectieve marketing. De klant krijgt
hierin een veel duidelijker propositie en de organisatie zal vanuit de
klantwaarde veel flexibeler moeten werken. Marketeers en product
ontwikkelaars werken dan veel nauwer samen. Aansluitend aan de
inleiding van Nijssen werd er volop gediscussieerd over het thema,
waarbij een aantal aanwezige register markteers een taskforce
besloten te vormen, waar ook professor Nijssen deel uit van zal
maken, om het onderwerp verder uit te diepen.

Waarom ook deel uit te maken van de
groep Register Marketeers?
•
•
•
•
•
•

Hou je kennis continue up-to-date
Netwerk met collega marketeers op strategisch niveau
Internationale studiereizen
Intervisie bijeenkomsten
Taskforces
Science Updates

De titel RM is internationaal erkend op post universitair niveau.
Om Register Marketeer te kunnen worden moet je zijn opgeleid op
strategisch marketing niveau (bijvoorbeeld NIMA C, MBA met
marketingcomponent of Master Marketing) en een flinke staat van
dienst hebben in het bedrijfsleven. Ben jij die strategische marketeer
met eindverantwoordelijkheid en de nodige passie voor het vak,
dan voegen wij jou graag toe aan het netwerk!

Doe de quickscan op www.nima.nl

“Tijdens mijn hele carrière pas ik het principe van een leven lang leren toe in de
dagelijks praktijk. Sinds ik 7 jaar geleden daarnaast freelance docent bij NCOI ben
geworden is kennisoverdracht een tweede passie geworden. En hoewel ik mijn
studenten veel kan leren kan ik ook elke keer weer van mijn studenten leren.
Dit heeft mij onder andere geïnspireerd om een marketingboek te schrijven in
romanvorm met de titel De Marketing Monnik. De titel NIMA Qualified Lecturer is
daarom voor mij een erkenning van wat ik al mijn hele leven doe. Elke dag leren
en dit weer doorgeven. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen”.
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MIE 2015 succesvol
met 2.800 bezoekers
Ruim 2.800 marketeers, strategen en onderzoekers
bezochten op 4 en 5 februari 2015 het Marketing &
Insights Event (MIE) in het Media Plaza in Utrecht.

een
mij
Met bijna 30% meer bezoekers dan in 2014 is deze co-creatie
geleden tussen NIMA en MOA zeer succesvol gebleken. Voor het eerst
was dit event gratis voor NIMA members. NIMA heeft in deze
ij
twee dagen in totaal meer dan 25% van haar members kunnen
nverwelkomen. Een overweldigend succes dus! NIMA heeft naast
delen de organisatie van het event ook een bijdrage geleverd in het
werk
programma. Met meer dan 80 lezingen en acht masterclasses
.
was er voor iedereen genoeg inspiratie op te doen. Alle
workshops werden kritisch beoordeeld. Wil je weten welke lezing
het best beoordeeld werd? Kijk eens op www.besteworkshop.nl en
zorg dat je er volgend jaar ook (weer) bij bent. Dit is het event van
het jaar, dat je niet mag missen!
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KALENDER NAJAAR 2015
Wil jij je kennis rondom marketing uitbreiden? Bekijk welke classes,
trainingen, workshops en leergangen er nog dit jaar op het programma
staan. Check www.nima.nl voor meer informatie.

SEPTEMBER

16

Masterclass: klantbeloften

21 t/m 23 oktober

02

09.3013.00 uur | € 249

LEERGANG ONLINE
07 SEP.
21

SEA & Aﬀiliate marketing

05 OKT.

SEO & Analytics

17.3021.00 uur | € 795

11

Workshop: customer journey B2B
09.3017.30 uur | € 395

Op donderdag 19 maart organiseerde NIMA in samenwerking
met Adfo Groep en ondersteuning van PIM, MEC en Marketing
Associatie Nederland het grootste marketingfeest van
Nederland: de Dutch Marketing Awards.
Maar liefst 500 marketeers waren aanwezig en zagen Het Rijksmuseum
(MarketingCompany) en Erik van Engelen (Marketeer of The Year) als
grote winnaars benoemd worden. Daarnaast sleepte DyeCoo (Marke
tingNext), 3D Hubs (MarketingLaunch), Mariska Verstappen (Marketing
Thesis) en Vincent Sieben (Marketing Talent) een award in de wacht! Vol
gend jaar bouwen Adfo Groep en NIMA verder aan deze samenwerking
en zullen de awards wederom gezamenlijk uitgereikt worden.

Eerste Nationale
Marketing Quotient test
In januari dit jaar lanceerde NIMA voor de eerste keer
de Nationale MQ test. De test bestond uit veertig vragen
over onder andere strategie, pricing en online marketing.
Meer dan 1.000 marketeers gingen de uitdaging aan om
hun marketingkennis te testen. En wat bleek … de test
was pittig! Gemiddeld scoorden marketeers een MQ
van 93,5, daar waar je maximaal 130 kon behalen.
De senior marketeers scoorden
het hoogst met een gemiddelde
van 103,2. Op de voet gevolgd door
de Marketing Directeuren met een
gemiddelde score van 101,2. De
studenten scoorden in deze editie
het laagst met een gemiddelde
score van 86,4. Overigens scoorden
mannen gemiddeld twee punten
hoger dan vrouwelijke deelnemers.
De thema’s waarop de deelnemers
het beste scoorden waren strategie
en algemene marketing. Ook de
online marketingvragen werden
redelijk tot goed door de deelnemers

beantwoord. Neuromarketing bleek
het struikelblok van de MQ test 2015
te zijn, een relatief jong kennisge
bied waar voor veel marketeers nog
het een en ander te leren valt.
Eind 2015 starten we met de voor
bereidingen van de MQ test 2016.

"65 Classes
en Trainingen
dit jaar"

09.3017.30 uur | € 395

Study Course UK
€ 1.099

Marketing e-mail marketing &
videomarketing

Rijksmuseum
grote winnaar
1e editie Dutch
Marketing
Awards 2015

Masterclass: marketing & psychologie

16

Inspiratiesessie:
reputatiemanagement
09.3013.00 | € 99

24

Vaardigheidstraining:
presentatietechnieken
09.3017.30 uur | € 595

OKTOBER
01

NOVEMBER
03

Vaardigheidstraining: leiderschap
09.3017.30 uur | € 595

04 november t/m 20 januari
Leergang: marketing 2016
18.0021.00 uur | € 995

06

Masterclass: how brands grow
09.3017.30 uur | € 395

10

Vaardigheidstraining:
personal branding
09.3017.30 uur | € 595

12

Masterclass: pricing
Spreker: Tijs Rotmans
The Pricing Company
09.3017.30 uur | € 495

Vaardigheidstraining: doorbreek
denkpatronen

20

02

27

09.3017.30 uur | € 395

09.3017.30 uur | € 395

09.3017.30 uur | € 595

Workshop: customer insights

06

Masterclass: businessmodellen
09.3017.30 | € 450

09

Workshop: buyer personas
09.3017.30 | € 395

Masterclass: big data
09.3017.30 uur | € 395

Masterclass: leadmanagement

DECEMBER
03

Workshop: scrum & agile
09.3017.30 uur | € 295

12

04

12.0017.30 uur | € 95

09.30–13.30 uur | € 395

Inspiratiesessie: customer innovation

14

Vaardigheidstraining:
overtuigingskracht
09.3017.30 uur | € 595

15

Masterclass: positioneren
09.3017.30 uur | € 395

BEST
MASTER
CLASS

Masterclass: customer experience

10

Masterclass: trends & strategie
09.30–17.30 uur | € 395

15

Masterclass: social media strategie
09.30–17.30 uur | € 395

18

Vaardigheidstraining:
Timemanagement

09.30–17.30 uur | Kosten: € 595

01 oktober

Vaardigheidstraining: doorbreek denkpatronen
"De training van Frank Groot RM gaf ons een kijkje in het brein. Een aanrader om,
via een innovatieve werkwijze, binnen én buiten je eigen markten, doelgroepen
en gebaande paden om te leren denken. Met als bonus mooie cursusmaterialen
om ook na de training deze techniek actief toe te kunnen passen."
Ellen van der Aart SMP

Maak kennis met onze
21 marketing platformen
Ruim honderd actieve leden leveren op vrijwillige basis een bijdrage als bestuurslid
van een NIMA Platform. De platformbesturen zijn onderverdeeld in regio’s, thema’s,
branches en carrière en vormen de ruggengraat van het NIMA Netwerk. Zij maken
het mogelijk Marketing-, Communicatie, Sales- en Onderzoekprofessionals uit
verschillende branches met verschillende expertises te ontmoeten en bieden met
regelmaat off- én online netwerkmogelijkheden. Zij organiseren activiteiten zoals
seminars, themasessies, bedrijfsbezoeken en netwerkborrels in jouw regio.
Maak kennis met de 21 NIMA Platformen!

Regioplatformen

Themaplatformen

NIMA Regio Noord

Brancheplatformen

NIMA B2B

Saskia IJszenga RM,
Manager Marketing a.i.,
FBTO

Arthur Simonetti,
Marketing Director, DSM

NIMA Regio Noordwest
Maikel van Dijk, Senior
Marketingcommunicatie
medewerker, De Telegraaf

NIMA Regio Midden

NIMA Experience
Marketing

Matt van der Poel RM, Partner &
CXO, Fresh Forward

NIMA Internal Branding

Marc van Eck RM, Managing
Partner, Business Openers

NIMA Regio Oost

Nick Nijhuis, Consultant
Marketing en Communications,
Intercity Consultancy

NIMA Mature Marketing

Edgar Keehnen, Fouder/Owner,
AgeWise

NIMA Regio ZuidWest

Niel Pepers, Business Coach,
Bright future

NIMA Online Marketing
Gerben Klop, Business
Developer & Strategist, @
ConMerce Retail Solutions

NIMA Zuid

Joris van der Waart RM,
Consultant

NIMA Wereldmarketeers

Bart Bruggenwirth, Founding
Partner, bopen

NIMA Zuid

Carrièreplatformen

NIMA Energie &
Marketing

Aad Storm, Managing Partner,
10 Beaufort Strategisch
Marketing Advies

NIMA Food- &
Agrimarketing

Cock van Bommel RM,
Marketing Coordinator,
Reclamebureau
Lansingerland

NIMA Marketing in
de Zorg

Sander Eggenhuizen RM,
Manager Markt & Innovatie,
De Bibliotheek AanZet

NIMA Young
Professionals

Vincent Sieben,
Marketeer, Grontmij

NIMA Register
Marketeers

Eric van Arendonk RM,
Senior adviseur,
Florpartners BV
NIMA Women in
Marketing
a.i. Mabel Nummerdor,
Owner/Director,
SparkAvenue

NIMA Sportmarketing

Bob van Oosterhout SMP,
Directeur/oprichter, Triple
Double sportmarketing

NIMA Marketing van
Financiële Diensten
Vacature

Stephan Kwast, Coowner
@MEGAWATT

Kalender

SEPTEMBER

16 september

Young Marketing Class:
customer journey (Young profs)

16 september

Winning by giving
(Wereldmarketeers)

Klantbeleving B2B (B2B)

Science Update (RM)

24 september

03 september
03 september

Brand Loyalty (Zuid)

Cordaid (Zuidwest)

16 september
24 september

10 september

Center Parcs (Mature)

15 september

Auping (Wereldmarketeers)

OKTOBER

14 oktober

11 november

Top Marketing Tour:
Bidvest Deli XL (Young profs)

14 oktober

12 november

1 oktober

Wereldcafé (Wereldmarketeers)

6 oktober

Regioborrel Philips Lightning
(Regio Zuid)

8 oktober

NOVEMBER

Regioborrel (Oost)
Kunnen organisaties nog
zonder Internal branding?
(internal branding)

05 november

Account Based Marketing
(B2B)

Robeco (Zuidwest)
Top Marketing Tour:
TMobile (Young profs)

18 november

Jumbo Supermarkten (Zuid)

26 november
ABN AMRO

(Mature Marketing)

Customer centricity (B2B)

Nice to meet you!
Colofon
Deze krant is een eerste uitgave van NIMA voor iedere marketing-,
communicatie-, sales- en onderzoeksprofessional in Nederland. NIMA
is de beroepsvereniging en het exameninstituut op het gebied van
Marketing, Communicatie, Sales en Onderzoek. We ondersteunen
marketeers gedurende hun carrière met kennis, contactmomenten
en inspiratie. Ons doel is om voor iedere marketeer via verschillende
leervormen en op ieder gewenst niveau zijn of haar persoonlijke
groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.

Redactie
Verschijning
Deze krant verschijnt twee keer per jaar en Danny Korver
heeft een oplage van 11.000 exemplaren. Lieke van ’t Hart
Martin Huisman RM
Contact
Renata van der Teems
NIMA
Hogehilweg 16, 1101 CD Amsterdam Z.O. Vormgeving
Tel.: 020 503 93 00
Counter Creatives
E-mail: info@nima.nl
Twitter: @NIMAtweets

d.korver@nima.nl
l.vanthart@nima.nl
m.huisman@nima.nl
r.vanderteems@nima.nl

Wil je content uit deze krant
verspreiden? Vermeld dan de bron.

