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Stedelijk vonnis:
Het einde van de
productmanager

De opkomst van
de ‘Growth Hacker’

The
Next
Fifty
Dit jaar viert NIMA
zijn 50ste verjaardag.
Nu zijn de associaties
met het fenomeen jubileum ronduit oubollig.
Denk kleurloze recepties, gouden horloges
en herinneringsmunten.
Alle reden om te kiezen
voor een blik vooruit:
What about the
Next Fifty?
Mabel Nummerdor, NIMA Bestuurslid

A antal
Senior Market2in4g5
Professionals:

Meer en meer mensen gaan in
de toekomst in de stad wonen.
Deze trend van urbanisatie
minimaliseert letterlijk de
leefruimte van mensen: In de
stad zullen mensen gaan leven
in ‘micro housing’. Kleine
mobiele leefruimtes bieden
vrijheid en flexibiliteit, maar
beperken ook de mogelijkheid
om een groot arsenaal aan
spullen te bezitten. Producten
maken mede daarom plaats
voor servicegeoriënteerde
oplossingen. In het volgende
decennium is het één van onze
grootste uitdagingen om een
leidende rol te spelen in het
ontwikkelen van nieuwe
circulaire servicegerichte
businessmodellen. Modellen
die zowel economische, consumenten- en maatschappelijke
waarden genereren. Grote
kans dat wanneer je 20 jaar
geleden in marketing werkte,
je productmanager was van
fysieke producten, zoals
tandpasta, luiers, auto’s of
boeken. Diezelfde functies
heten over vijf jaar: new moms
mediator, carshare community
manager, of mobile story
provider. Wees bereid om
afscheid te nemen van de
good-old productmanager, die
is vanaf 2025 slechts terug te
vinden in uw lokale museum.

Waar in het verleden marketingprofessionals nog vanuit
verschillende disciplines
afkomstig waren, zal in de
nabije toekomst het grootste
deel afkomstig zijn van een
technische universiteit. Recent
is er een nieuwe VP geboren:
De ‘growth hacker’, een functie
die voor het eerst werd gespot
bij Airbnb en Spotify. Deze
nieuwe marketeer sleutelt
aan trajecten en tactieken om
hun (vooral online) business
te laten groeien via analyse,
optimalisering en het real-time
aanpassen van het bedrijfsmodel. Een succesvolle ‘growth
hacker’ is zowel marketeer, als
codeur en analist. Simpelweg
grote sommen geld uitgeven
aan enorme mediacampagnes
en advertenties is niet langer
de weg naar succes. Het motto
van een ‘growth hacker’ is:
Eerst groei, dan budget.
Hierdoor krijgt de marketeer
de touwtjes weer in handen
en zal de marketingafdeling
ontsnappen aan het imago
van kostenpost.

Merk Futuristen
Er zijn futuristen die beweren
dat we dichtbij onsterfelijkheid
zijn. We zullen onze ziel
downloaden en onze tijdelijke

lichamen inwisselen voor
mechanische onderdelen met
3D geprinte organen. Kansen
voor nieuwe bedrijven komen
en gaan in hoog tempo.
Trendwatching en het verkennen van toekomstige mogelijkheden zullen een grote rol
gaan spelen in ons beroep.
De snelheid waarmee we leven
is van invloed op de product
lifecycle. Een manier om die
hypergeaccelereerde lifecycle
manageble te houden is door
een uitgewerkte toekomstvisie
te integreren in de innovatie-,
communicatie- en marketing
strategie.
Met een beetje fysiek geluk
maak jij in 2066 ook nog
onderdeel uit van de marketing
community (als deze nog
bestaat). Immers, we leven
langer en pensioenen zijn
onbetaalbaar geworden door
de miljoenen bejaarden. Het is
onze missie om onze kennis te
vergroten op het gebied van die
technische innovaties, ‘growth
hacking’ en de future trends.
Maar de basis van ons marketingvak blijft om menselijke
behoeften en verbindingen
centraal te stellen in onze
business en ons te baseren
competenties, empathie,
creativiteit en compassie.
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NIMA Raad
van Toezicht

column

voorzitter Martin Huisman
De dynamiek van NIMA is dit jaar een enorme
bron van energie. Wij opereren vanuit een
ambitieuze strategie en daar scherpen we
de operatie aan. Het is een bestuurlijk genot
om met een vereniging te zoeken naar
commerciële kansen, maar dit wel binnen
de bestaande normen en waarden van wie
wij zijn. We kunnen het oude analyseren en
benoemen en het nieuwe met open armen
ontvangen. Nieuw is er in de wereld van
marketing, communicatie en sales genoeg. Als
je het niet ziet, dan kijk je niet goed genoeg.
Nieuw
Nieuwe examens, nieuwe Education Partnervoorwaarden,
nieuwe mensen op kantoor, nieuwe regio’s en groeperingen,
nieuwe IT-infrastructuur, nieuwe websites, nieuw CRM,
nieuw diplomaregister, nieuwe gasten, nieuwe membershipsstructuur, nieuwe invulling van de Top Marketing
Club, nieuwe webinars, nieuwe social media monitoring,
nieuwe sprekers als Byron Sharp en nieuwe diplomauitreikingen. We zijn enorm trots op de resultaten die
uit al die nieuwe initiatieven voortkomen: meer dan
100 events, groei in omzet, resultaat, en nog belangrijker,
in members, examens en partners.
2.0 = 3.0
Dus het dak gaat eraf, de sky is the limit. Vereniging 2.0,
verenigt u. Waarbij de vereniging als woord wellicht te
beperkend kan klinken, laat het daarom alleen een
juridisch en administratief vehikel zijn. Een vehikel om te
groeien, te verbinden, om uit te spreken dat geld verdienen
niet op de eerste plaats komt. Wij willen het vak verder
brengen, met elkaar en multidisciplinair, want toekomstgerichte marketeers zien dat sales, communicatie en
onderzoek hand in hand gaan. Wij hebben dit jaar een start
gemaakt met het integreren van deze vakgebieden in onze
vereniging en daarmee zijn wij een van de meest veelomvattende en dynamische beroepsorganisaties van Nederland.
NIMA heeft een rijke historie, die gepaard ging met ups
& downs, met bestuurders en directeuren, met sprekers
en examinatoren, met succes en met naam. Trots, zonder
overdreven hang naar het verleden, bouwen we verder aan
een 50 jaar jonge club, die vol zit met betrokken members
in een veranderend vak. Wat maak je ons als bestuur
gelukkig. Wat een eer dat wij jouw bestuur mogen zijn.
We zijn een club met bezielde dames en heren. Een
club die niet ophoudt om met onstuimige energie het goede
te doen en scherp aan de wind te varen. Met een sterk team
van vijftien mensen die dag en nacht met NIMA bezig zijn,
een uiterst betrokken Raad van Toezicht en een scherpe
ledenraad die ons op een bijzonder hoog niveau in het
gareel houden. Een nog grotere groep van 300 mensen
heeft zitting in allerlei commissies en besturen. Zij geven
invulling aan bijvoorbeeld de examenproducten en regioborrels. Maar de belangrijkste schakel is die complete club
van 3.000 mensen die samen NIMA vormen in al zijn
verscheidenheid. Jij bent NIMA, NIMA is van jou.
In 2016 gaan we naar digitaal en sociaal. In het jaar van
het 50-jarige lustrum lanceren we een compleet programma
waarbij digital volledig geïntegreerd is in alles wat NIMA is
en doet, van examen tot regiosessie. Het vak verandert en
NIMA loopt daarin voorop. We wijzen de weg en dat doen we
met een behoorlijke dosis sociale engagement. Als je bij ons
aangesloten bent, dan is dat goed voor je carrière. Kijk in de
loop van het jaar eens naar het MyCareer platform. Doe het
integriteitsexamen, laat zien dat je op de hoogte bent van de
ontwikkelingen in Digital. Word mentor, bestuurslid, coach
of examinator. Kom eens kijken bij een diploma-uitreiking.
Wij nodigen je uit. De marketingwereld ligt aan je voeten,
professioneel geluk maak je zelf, maar laat ons je daarmee
in het commerciële domein een beetje helpen. Dat doen we
graag. Be Proud to be a Marketeer.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft binnen NIMA een belangrijke brugfunctie tussen het hoogste orgaan, de ledenraad,
en het (dagelijks) bestuur. De RvT houdt namens de ledenraad toezicht op het bestuur van de vereniging. Dit betekent
dat het bestuur elk kwartaal verantwoording aflegt aan
de RvT waarbij wordt teruggekeken op de afgelopen
periode, er plannen worden getoetst en bediscussieerd
en strategische thema’s worden bepaald.
Wij hebben het afgelopen jaar
gezien dat er hard gewerkt is
en dat NIMA er hierdoor goed
voor staat. Er is gefocused op
belangrijke strategische aandachtsgebieden. De propositie
voor members is aantrekkelijk,
waardoor er meer wordt gedaan met corporate relations.
De bijeenkomsten worden uitstekend bezocht en beoordeeld.
NIMA staat duidelijk op de
kaart. De RvT ziet hierin loon
naar werken en ook de betrokkenheid van de ledenraad is
zeer plezierig en constructief.

The Next 50
De komende 50 jaar zal er veel
gebeuren. Er ligt een belangrijke taak voor ons in het onderwijs. Meer dan ooit zijn we de
(praktische) relevantietoets
voor het onderwijs en gaan
we marketeers individueel
ondersteunen in hun professionele ontwikkeling door hun
marketingscompetenties te
certificeren. Life long learning
voor marketeers, leren van
elkaar in communities,

ondersteund door een gedifferentieerd en state-of-the-art
aanbod van NIMA Activiteiten.
Ook in de toekomst zijn
we geen onderwijsinstelling.
Wel brengen we onderwijs,
organisaties en marketeers
bij elkaar om het vak voortdurend te ontwikkelen en
te positioneren.

Europese delegatie brengt
bezoek aan NIMA
Op uitnodiging van de European Marketing
Confederation (EMC) heeft een aantal Europese
brancheorganisaties binnen het marketingvakgebied een bezoek aan NIMA gebracht.
Doel van deze bijeenkomst was om (nader)
kennis met elkaar te maken en ervaringen
met elkaar te delen.
De deelnemers aan de EMC bijeenkomst waren
afkomstig uit Duitsland, Engeland, Finland,
Griekenland, Frankrijk, Ierland, Litouwen,
Nederland, Tsjechië, Oekraïne en Zwitserland.
Tijdens de bijeenkomst stonden kennisdeling en
best practices van brancheorganisaties centraal.
Andrew Harvey, voorzitter EMC, heette iedereen
welkom. Zijn doel: alle afgevaardigden inspireren
en informeren over de vele kansen en mogelijkheden binnen het EMC Netwerk. Chris Daly van
de Engelse brancheorganisatie Customer Insight
Management (CIM) gaf een presentatie over
de effecten van de veranderende markt op het
gebied van CIM. De kernwoorden: be inclusive
en be relevant.
In de presentatie van Uwe Taennler van de
Zwitserse marketing branchevereniging SMC,
stond de Swiss Marketing Day centraal. Hij
vertelde hoe hij van een verliesmakend event

een winstgevend event op wereldformaat heeft
gemaakt met jaarlijks ruim 1.000 bezoekende
marketeers. Zijn kernwoorden waren trust, respect
en transparancy.
Vervolgens was de beurt aan Markos Kragoulopoulos
van de Griekse branchevereniging HIM. Hij besprak
de mogelijkheden en de valkuilen van de digitale
middelen die extra meerwaarde aan leden van
brancheverenigingen kunnen bieden. Waar het
voorheen ging om prijs en promotie, draait het
tegenwoordig om value, sharing en education.
De afsluiter van de bijeenkomst was Martin Huisman,
voorzitter NIMA. Hij presenteerde het nieuwe
NIMA-businessmodel. Om met de markt mee te
bewegen is de interne organisatie van NIMA
zodanig aangepast dat beter, sneller en effectiever
aan de behoeften van de klant kan worden
voldaan. Het accent van NIMA is verschoven van
een administratief bureau naar een proactief
bureau dat zelf waarde voor de klant creëert. Ook
hier kwam relevantie als kernwoord naar voren.
Na afloop van de bijeenkomst gaven zij de deelnemers aan geïnspireerd te zijn en benadrukten
het belang van dit Europese platform voor
marketingprofessionals.

NIMA behaalt goede
resultaten in 2015
Gemiddeld twee keer per jaar komt de NIMA
Ledenraad bijeen met als doel de plannen en
begroting te beoordelen en goed te keuren. De
laatste keer was in november. Naast de gebruikelijke plichtplegingen is er in 'de NIMA kroeg' een
uitgebreide presentatie gegeven door een samenstelling van het bestuur en het managementteam.

De drie business units presenteerden hun plannen
voor 2016 en dit ging zelfs deels op rijm. NIMA
heeft in 2015 goede resultaten behaald en de
vooruitzichten zijn goed. Er was dus alom reden
voor enthousiasme. Wil je ook meedenken met de
NIMA-strategie? Er zijn regelmatig vacatures in de
ledenraad, maak je interesse vooral bij ons kenbaar!
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Hoe marktconform is jouw salaris?

angaad,
denekent
n

NIMA heeft het afgelopen jaar weer meegewerkt aan het grote Marketing Salarisonderzoek. Een onderzoek uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot. Bijzonder
relevant om te zien waar behoeftes liggen van professionals in marketing, communicatie
en sales. Daar waar het gaat om de wens tot het veranderen van baan, de behoefte tot
opleiding en de onderwerpen waar men zich voornamelijk mee bezig houdt. Belangrijke
informatie waar wij ook op kunnen programmeren tijdens onze +100 events per jaar.
De salarissen

Natuurlijk is hier sprake van een gemiddelde en zoals jullie weten, uitzonderingen bevestigen de regel.
Toch echter een mooie benchmark om jezelf eens te vergelijken.
FUNCTIENAAM

GEM.
LEEFTIJD

GEM.
JAREN
ERVARING

BRUTO
VAST
SALARIS

BRUTO
TOTAAL
SALARIS

Marketing Medewerker

31

5

€ 38.700

€ 38.900

Communicatieadviseur

34

9

€ 47.500

€ 47.500

Product Manager

36

10

€ 50.200

€ 50.400

Marketing Manager

38

11

€ 60.600

€ 63.900

Bron: Berenschot, bewerking NIMA

Naast het basissalaris kwam er ook een aantal interessante wetenswaardigheden over secundaire
arbeidsvoorwaarden naar voren. Wat dacht je van:
HOE WORDEN JE REISKOSTEN VERGOED?

%

Tegemoetkoming reiskosten

42,2

Lease-auto

23,7

Geen

22,9

Mobiliteitsbudget

2,8

OV/ NS-kaart

8,4

Bijna een kwart rijdt een leaseauto. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit voornamelijk het management betrof.
Opvallend is echter wel dat bijna 23% van onze collega’s helemaal geen vergoeding voor vervoer krijgt.
HEEFT U DE BESCHIKKING OVER EEN SMARTPHONE VAN DE ZAAK?
Ja
Nee
Totaal

AANTAL

%

163
86
249

65,5
34,5
100

Mocht je dan geen auto hebben, dan is een smartphone toch wel het minste wat je kan verwachten als goede marketeer.
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NIMA interesseert zich in toenemende mate in alles wat te maken heeft met de organisatie van het marketingvak
binnen het bedrijfsleven. Dit is nodig gezien de vele wijzigingen en schuivende panelen in de afgelopen jaren.
Het levert interessante discussies op met bijvoorbeeld HR en directieteams. Het is ook de reden dat NIMA bovengemiddelde interesse heeft in elementen als functietitels, salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Digitalisering examens
Sinds de oprichting van NIMA, 50 jaar geleden, nemen we meerdere keren per
jaar de schriftelijke NIMA Examens af. Enorme zalen voorzien van lange rijen
met tafels en stoelen waaraan de kandidaten plaatsnemen. Is de kandidaat klaar?
Dan wordt het gemaakte examenwerk in een envelop gedaan, die vervolgens
naar de NIMA Correctoren gaan. Na enkele weken ontvangt de kandidaat de
uitslagbrief op de deurmat. De hoogste tijd voor verandering.
De afgelopen jaren heeft een
aantal experimenten plaatsgevonden met het afnemen
van de schriftelijke examens
per computer. Dat heeft ertoe
geleid dat in 2015 alle Sales
Examens, in samenwerking
met De Associatie voor
Examinering, digitaal werden
gemaakt. Vanaf 2016 komt
daar een aantal examens bij.

afgenomen (locatie Eindhoven).
De kandidaat ontvangt de case
op papier, zodat er gebladerd
kan worden en aantekeningen
kunnen worden gemaakt. De
antwoorden kunnen op de
computer getypt worden, zodat
het vele schrijfwerk overbodig
wordt.

NIMA B1 Marketing

NIMA Basiskennis
Marketing, NIMA A
Marketing en Communicatie

De NIMA B1 Marketing
Examens, die bestaan uit een
case met open vragen, kunnen
nu ook digitaal worden

Vanaf 2016 worden de examens
voor Basiskennis Marketing en
NIMA A Marketing en
Communicatie eveneens

digitaal aangeboden. Vier keer
per jaar kan het examen in De
Jaarbeurs in Utrecht op papier
worden gemaakt. Daarnaast
is er zeven keer per jaar de
mogelijkheid om het examen
digitaal af te leggen (locatie
Amsterdam).
Voor deze examens wordt
dus vrijwel elke maand een
examenmoment gepland.
Op nima.nl/qualification/inschrijven/ staan alle
examendata op een rij.

Wie heeft er in jullie organisatie een cursus
Basiskennis Marketing nodig?
Onlangs zijn we gestart met het aanbieden van een zelfstudiepakket.
Een pakket speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil starten met de
toepassing van marketing. Spoor je collega’s aan zich ook het
commercieel gedachtegoed eigen te maken!

HvA-docenten
starten studie
Online Marketeer
Ruim twintig docenten van de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) zijn afgelopen jaar
gestart met de studie Online Marketeer
bij Education Partner How & Knower.
Afsluitend hebben zij deelgenomen aan
het NIMA Examen Online Marketeer.
Opleidingsmanager Arne Wentholt van
de HvA vertelt over het belang van het
up-to-date houden van zijn docenten.
“Als grote commerciële opleiding moet je rekening houden
met actuele en toekomstige
ontwikkelingen in het werkveld.
Welke competenties zijn relevant, wat moet een succesvolle
in de toekomst commerciële
professional beheersen? Online
behoort daar natuurlijk bij. Dus
is het belangrijk dat docenten
voldoende toegerust zijn en op
de hoogte zijn van de actuele
kennis en vaardigheden op het gebied van Online Marketing. Alleen
dan zijn we in staat onze studenten en ons werkveld goed te bedienen.”
Borging online kennis
“Het doel is in de breedte de kennis en het inzicht in Online
Marketing te vergroten. Het is, behalve veelal direct toepasbaar in
interactie met studenten, ook goed voor de persoonlijke ontwikkeling. Door het te behalen diploma NIMA Online Marketeer borgen we
als opleiding de noodzakelijke online kennis. Daar plukt de docent
zelf de vruchten van, maar onze studenten en het werkveld zeker
ook. Je zult bij moeten blijven als het gaat om online ontwikkelingen
en boven de stof staan.”
Achtergrond docenten
“De docenten werken allemaal voor de opleiding commerciële
economie (CE). De meesten zijn vakdocenten en dus werkzaam
op het gebied van strategische marketing, sales, marcom enz. De
mate waarin docenten zelf (werk)ervaring hebben met, of kennis
hebben van, online marketing verschilt enigszins. Dat zal in andere
opleidingen niet anders zijn.”
Minimale kloof
“De kloof tussen actuele en toekomstige ontwikkeling in het vakgebied en de kennis en ervaring van docenten mag niet te groot zijn.
Omdat de ontwikkelingen op het gebied van Digital Marketing en
Technologie zo exponentieel snel gaan, is voortdurende scholing
en ontwikkeling van belang. Hierin heeft de docent zelf een verantwoordelijkheid, maar de opleiding uiteraard ook. We werken
regelmatig met gastsprekers en docenten hebben zelf ook actuele
ervaring in het bedrijfsleven. Op deze manier proberen we de
kloof tussen actualiteit en inhoud van de opleiding zo klein
mogelijk te houden.”
Ervaring vanuit de docent
“Een docent is meestal behoorlijk druk met het geven van zijn
eigen lessen. Het is daarom best pittig om deze cursus er (deels
in eigen tijd) bij te doen. Het zal ook duidelijk zijn dat een docent
altijd kritisch meekijkt over de schouder van de docent of trainer die
tegenover hem staat, dat is alleen maar goed. Uiteindelijk hebben
zeventien docenten inmiddels het schriftelijk examen gehaald, dus
dat is heel netjes. In overleg met de opleider proberen we de cursus
zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de kennis en behoeften van
de groep. Dat kan lastig zijn omdat onder andere de basiskennis op
het gebied van online marketing verschilt. Voor een volgende keer
zetten we wat goed ging door, en voeren we verbeteringen door
op basis van de evaluatie.”

25 Education
P artners hebben
zich aangesloten
bij NIMA
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Ruim 950 NIMA
Diploma's uitgereikt
in 2015

NIMA Diploma-uitreiking

Wie slaagt,
viert feest!
Onlangs opende Randstad wederom zijn
deuren voor de NIMA Diploma-uitreiking.
Tweehonderd gasten werden van harte
welkom geheten door de grootste uitzender van Nederland, waar alles draait
om dromen waarmaken en ontdekken
wie je wilt zijn, ofwel #wordenwiejebent.

NIMA organiseert deze uitreiking nu een aantal jaar en met
succes. Een examen ontwikkelen en organiseren is één, maar
daadwerkelijk deelnemen aan
een NIMA Examen is twee. De
indruk blijft bestaan dat een
NIMA Examen als moeilijk
wordt ervaren. Gelukkig wijzen
de slagingspercentages uit
dat meer dan 75% van de kandidaten in één keer slaagt. Een
percentage waar we trots op
zijn. Wanneer men het examen
behaalt of heeft behaald, is dat
voor NIMA meer dan genoeg reden om de gediplomeerden nog
eens in het zonnetje te zetten.

Tijdens deze uitreiking werden
alle behaalde NIMA Diploma’s
op de niveaus A, B en C uitgereikt. Tevens ontvingen de
onlangs gecertificeerde Senior
Marketing Professionals hun
officiële certificaat en dragen
vanaf nu de titel SMP achter
hun naam, die uitdraagt dat
deze marketeers hun kennis
continu up-to-date houden. Op
deze manier is de uitreiking
niet alleen een moment om de
behaalde resultaten te vieren,
maar ook een moment om
vakgenoten te ontmoeten en
het persoonlijke netwerk te
vergroten.

De uitreiking werd officieel
geopend door NIMA Voorzitter
Martin Huisman, gevolgd
door Janine Bos, directeur
Marketing en Communicatie
bij Randstad Nederland die de
insights rondom de campagne
#wordenwiejebent deelde met
het publiek. Tot slot betrad
Mischa Coster, Chief Psychology Officer bij Grey Matters,
het podium en ging dieper
in op gedragsbeïnvloeding.
Kortom, een uitreiking vol
relevante en kostbare kost
voor professionals die op ieder
niveau actief zijn binnen het
commerciële domein.

NIMA Qualified Lecturer,
de titel voor up-to-date docenten
Speciaal voor docenten in het
Marketing-, Communicatie-,
Sales- en Onderzoeksonderwijs
heeft NIMA de titel Qualified
Lecturer in het leven geroepen.
Een titel voor docenten die hun
kennis continu up-to-date willen
houden door het volgen van
een studie, training, cursus
en/of workshop. Een van de
titelhouders is drs. Anita Cox,
Sr. Onderzoeker/Hogeschooldocent Marktonderzoek FEM
@HU en Bestuurslid Sectie
Onderwijs van de MOA. NIMA
ging met haar in gesprek.
Waarom ben je Qualified Lecturer?
“Goed onderzoek alleen is niet genoeg,
marktonderzoek is immers bedoeld om
onderbouwde marketingbeslissingen te

Hoe helpt de titel (en bijbehorende
kennis) je in de praktijk?
“In de dagelijkse praktijk van lesgeven
aan aankomende professionals en het
begeleiden van studenten in praktijkopdrachten is het noodzakelijk dat je
up-to-date bent. In de sessies van NIMA
krijg je de laatste trends en ontwikkelingen op marketinggebied aangereikt
waaruit je inspiratie, actuele cases en
lesmateriaal kunt halen voor je eigen
onderwijs. Bovendien word je zeer
gastvrij ontvangen met lekkere broodjes en een glaasje achteraf in een bijna
echt bruine kroeg, zodat het ook goed
netwerken is en waarbij je de mogelijkheid hebt gastcolleges te regelen.”
kunnen nemen; kennis van marketing
is dan ook essentieel van begin tot eind,
van probleemstelling tot steekhoudend
advies. Met de titel NIMA Qualified
Lecturer draag je dat uit naar je studenten, je collega’s en je externe partners:
geen goed marktonderzoek zonder
adequate marketingkennis.”

NIMA B Diploma behaald?
Specialiseer je en blijf
up-to-date!
Met ingang van 2016 hebben we alle NIMA
Marketing Examens geactualiseerd. Dit
betekent onder meer dat online marketing
geïntegreerd is binnen alle NIMA Marketing
Examens en dat de nieuwe examens nog
beter op de marktontwikkelingen aansluiten.

Waarom moet iedere docent deze
titel aanvragen?
“NIMA is de beroepsvereniging op het
gebied van marketing en als toekomstige
marketeers hebben je HBO-studenten
recht op goed onderwijs in verbinding
met de beroepspraktijk. Vraag daarom

B2 Specialisaties

Een van de examens die volledig vernieuwd is, is het
NIMA Marketing B Examen. Het examen valt uiteen in
twee delen: een schriftelijk examen over algemene kennis
en vaardigheden op marketingmanagementniveau, gevolgd
door een mondeling examen. Voor dit mondelinge examen
zijn diverse specialisaties mogelijk
Op basis van de behoeften vanuit het bedrijfsleven en de
opleiders, biedt NIMA in de volgende onderwerpen NIMA
B2 Specialisaties aan:
• Consumentenmarketing
• Business Marketing
• Digital Marketing
• Customer Insight Management
• Online Marketeer (door NIMA erkende SRM Opleiding)

vandaag nog de titel NIMA Qualified
Lecturer aan als je jezelf serieus neemt
als onderwijsprofessional! Je mag deze
titel overigens alleen aanhouden als je je
marketingkennis aantoonbaar op peil
houdt: een leven lang leren past dan ook
iedere gedreven docent.”

Word vandaag nog NIMA
Qualified Lecturer!
Wanneer je een opleiding hebt op
minimaal HBO- of NIMA B niveau en
drie jaar werkervaring als docent in het
marketingonderwijs (in de breedste
zin van het woord, dus inclusief marktonderzoek, verkoop en communicatie),
dan kun je de titel NIMA Qualified
Lecturer aanvragen.
Ga naar nima.nl/qualifiedlecturer,
vul het aanvraagformulier in en geef je
carrière vandaag nog een ‘boost’!

Een NIMA B Examen (B1 schriftelijk en B2 mondeling) wordt
afgesloten met een NIMA B Diploma. Vanaf nu is het ook
mogelijk om alleen de B2 Specialisatie te doen. NIMA B
Gediplomeerden kunnen hiermee een eerder behaald
NIMA B Diploma actualiseren door een NIMA Certificaat
voor een specialisatie te behalen. Daarmee vul je als
marketingprofessional je opgedane kennis aan.

NIMA Register

Elk NIMA Diploma of Certificaat wordt automatisch in ons
register opgenomen, zodat je trackrecord direct voor de buitenwereld, zoals HR managers en werkgevers, inzichtelijk is.

Wil je meer informatie over de specialisaties?
Ga dan naar www.nima.nl/qualification/examens.
of neem direct contact op met onze Education Partners.
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NIMA zet
standaard
in Digital
Marketing
De wereld wordt steeds digitaler
en dat betekent dat de behoefte aan
goed opgeleide online marketeers
toeneemt. In 2014 is NIMA gestart
met het Examen Online Marketeer.
Vanaf dit jaar breiden we dit uit
en voegen we een aantal examens
toe die aansluiten op de verbreding
en verdieping van het vakgebied
Digital Marketing.

Het Digital Marketing Institute
in Ierland heeft de wereldwijde
standaard op het gebied van
online marketing neergezet
door in meer dan 60 landen
opleidingen en examens aan
te bieden. NIMA brengt deze
(Engelstalige) examens in
Nederland op de markt.

Samenwerking
tussen naam en faam
Toonaangevende bedrijven
als Google, Facebook, eBay,
Paypal en Twitter hebben
meegewerkt om te bepalen wat
elke marketeer op het gebied

Joris Merks-Benjaminsen
ONLINE BRAND IDENTITY
Hét naslagwerk voor je digitale merkstrategie

€39,95

Aan de examens is een blended
learning opleiding verbonden.
Dat wil zeggen dat een deel
van de opleiding online wordt
aangeboden. De student leert
door middel van video’s, online
inhoud en literatuur en prak-

Ga voor meer informatie naar
www.nima.nl/dmi

HOE HOOG IS JOUW MQ?
Doe mee aan de nationale MQ Test
en test jouw marketingkennis!

Van 25 januari tot en met 12 februari 2016 kun je weer meedoen aan de Nationale
Marketing Quotiënt (MQ) Test! Met deze test kun je op een makkelijke en leuke manier
je marketingkennis toetsen. Wij dagen je uit om te testen of jouw vakkennis up-to-date is.
Ga jij de uitdaging aan? Let the battle begin! Ben jij klaar om je MQ te testen?
Ga dan nu naar www.nationalemqtest.nl en wie weet wordt jij uitgeroepen
tot winnaar van 2016. Heb je de test gedaan? Daag je collega’s dan uit om
ook deel te nemen. Join the game!

s
buiten-

ers.

Opleiding

tijkgerichte opdrachten.
Daarnaast is er de mogelijkheid
tot fysieke bijeenkomsten met
docenten en medestudenten en
chatsessies. Alle opleidingen
worden afgesloten met een
digitaal examen.
Studenten die slagen voor
dit examen ontvangen een
NIMA Diploma en het Digital
Marketing Institute diploma
en worden opgenomen in het
NIMA Diplomaregister.

BESTE
MARKETINGBOEK
VAN HET JAAR

ordt

aties?

van Digital Marketing moet
kennen en kunnen. Dat heeft
geresulteerd in vijf examens
over Digital Marketing
(algemeen), Zoekmachinemarketing, Social Media,
Mobiele Marketing en
Strategie & Planning.

WWW.ADFOBOOKS.NL
WWW.ADFOSHOP.NL
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‘Alles is Marketing’
Marketinginspiratie
voor ondernemers

Dat marketing voortdurend
in beweging is, is uitdagend
maar vraagt wel om focus.
Dat geldt zeker ook voor
ondernemers in het MKB.
Als ondernemer moet je
je voortdurend af blijven
vragen waar je als organisatie voor staat, hoe je
aan je klanten komt en
belangrijker nog, hoe je
je klanten behoudt en
misschien zelfs wel fan maakt. Dat maakt dat je
continue moet denken vanuit de klant. Want zonder
klant, geen bestaansrecht!
“Vaak krijg ik van ondernemers de
vraag: ‘Ik weet dat ik meer aan marketing moet doen, maar hoe doe ik dat?
Waar moet ik beginnen?’”, aldus
Truus Koppelaar, tot voor kort Directeur
Marketing en Communicatie bij AFAS.
Op donderdag 17 maart organiseert
NIMA in samenwerking met AFAS
in Leusden een speciaal seminar voor
MKB-bedrijven waarbij Truus Koppelaar
antwoord geeft op belangrijke
vragen als:
•
•
•
•

Hoe kom ik aan nieuwe klanten?
Hoe zet ik social media rendabel in?
Is sponsoring iets voor mij?
Met andere woorden: wat levert de
investering in marketing mij op?

Ze doet dit naar aanleiding van haar
boek “Alles is Marketing. Inspiratie
voor ondernemers”, dat op #1 heeft
gestaan in de Managementboek top 100.
Omdat NIMA dit jaar zijn 50-jarige
jubileum viert en dit jubileumjaar in
het teken staat van het thema ‘The
Next Fifty’, denken wij op 17 maart
daarom graag samen met de MKB
Members uit het NIMA netwerk na
over hun toekomst in marketing.
Uiteraard krijgen alle deelnemers
het praktische, laagdrempelige boek
van Truus Koppelaar, vol tips en
tricks, mee naar huis.

NIMA heet de Publieke
Sector meer dan welkom!
Marketing is echt iets van de private sector, toch? Niets is
minder waar en dat is goed nieuws. Steeds vaker worden
we geconfronteerd met mooie marketing(campagnes)
uit de publieke sector. De grens tussen communicatie
en marketing vervaagt en dat is niet alleen goed voor
het vak, het is ook goed voor de economie.
Afgelopen jaar hebben we een tweetal
musea als NIMA Member welkom mogen
heten. Het Mauritshuis en het Rijksmuseum hebben veelvuldig zeer positief
de publiciteit gehaald. Beiden totaal
verschillend maar toch ook weer vergelijkbaar. Beide musea zijn de afgelopen
jaren in een nieuw jasje gestoken maar
vanuit daar moet je het nog maar wel
even waarmaken.

Extra trots zijn we daarbij natuurlijk op
het feit dat het Rijksmuseum in 2015 de
Dutch MarketingCompany Award heeft
gewonnen. Al met al voldoende reden om
een aangepast membership in het leven
te roepen.
Ben jij werkzaam in de publieke sector
en wil je meer informatie hierover?
Neem dan contact op met Chris Tegelaar
via 020 503 93 60 of c.tegelaar@nima.nl.

EEN INITIATIEF VAN

Interesse om deel te nemen?
Check de kalender op www.nima.nl

Marketing Executive Diner:
innovate or die..!
“(...)als ik naar de zaal kijk zoals die er nu bij zit,
vraag ik me af hoe die er over 8 jaar uit zal zien met
het aantal bedrijven dat dan nog bestaat..” Stilte..
Het was Erik van Engelen, Directeur
Consumenten bij Eneco en Marketeer
of the Year 2015, gelukt om met één zin
de zaal volledig op scherp te zetten.
Erik maakte tijdens deze avond op
12 november 2015 onderdeel uit van
het diner van de Top Marketing Club;
het exclusieve ontwikkelplatform van
A-merken. In de zaal bevonden zich circa
60 marketing executives van bedrijven
als Randstad, Robeco, T-Mobile, NUON,
Sanoma, Holland Casino, Philips
Lighting, Auping, PostNL etc.

NIMA
heeft inmiddels
112 Register
Marketeers
gecertificeerd

De strekking van het verhaal van Erik was
helder: innoveer nu of loop het risico over
een aantal jaren niet meer te bestaan.
Je hebt in feite geen keuze; je moet
wel. Vanuit de wetenschap werd deze
uitspraak direct onderschreven door de
keynote van deze avond: Prof. Dr. Steve
Muylle van Vlerick Business School.
Voor wie nog niet van Professor Steve
Muylle heeft gehoord: Steve was degene
die in 2015 de fameuze prijs ‘Outstanding
Case Writer’ won. Deze prijs gaat vaak
naar de Harvard Business Schools
van deze wereld, maar dit keer niet.
Steve schreef geschiedenis. Ook op
deze 12 november.
Als een charmante, maar ook krachtige
Vlaming liet hij het publiek direct voelen
hoe de markt aan het veranderen is en
welke gevaren in het buitenland al op de
loer lagen. Werkelijk iedereen voelde zich
aangesproken. Er volgde een stormvloed
aan vragen en interactie die ook na het
plenaire gedeelte met een hapje en
drankje werd voortgezet. Saillant detail
om nog te vermelden: alle deelnemers
waren onder de indruk van de gastvrijheid, service en het onderkomen van
gastheer Eneco. Een fenomenale avond!

Hoe hoog is
jouw MQ?
DOE MEE AAN DE NATIONALE MQ TEST
EN TOETS JOUW MARKETINGKENNIS!

Als marketeer sta je voor de uitdaging om je
vakkennis actueel te houden. Met de Nationale
MQ Test kun je op een gemakkelijke en leuke
manier je marketingkennis toetsen. Wij dagen
je uit om te testen of jouw vakkennis up-to-date
is. Ga jij de uitdaging aan?

Let the battle begin!
Ben jij klaar om je Marketing Quotiënt te
toetsen?
Ga dan nu naar www.nationalemqtest.nl en wie
weet word jij uitgeroepen tot winnaar van 2016.

HEB JE DE TEST GEDAAN? DAAG JE COLLEGA’S UIT OM OOK DEEL TE NEMEN.

JOIN THE GAME!

WWW.NATIONALEMQTEST.NL
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Interview met Ludo Voorn RM
Directeur Marketing Commercie PostNL
De Top Marketing Club is voortdurend bezig met uitbreiding en daarmee
gemoeide verrijking van haar netwerk. Vanaf 1 januari neemt o.a.
Ludo Voorn met PostNL deel aan dit exclusieve ontwikkelplatform voor
marketeers. Voorn staat bekend als een ietwat a-typische marketeer met
een duidelijk uitgesproken mening. Hij heeft een sterke (strategische)
achtergrond in de dienstverlening (travel, retail banking, consumer
mobile & insurance) en is een waar voorvechter van creatie van waarde
voor klanten in de volledige keten. Wij stelden de topmarketeer enkele
vragen over zijn visie, gedachtegoed en ervaringen binnen PostNL.
Je loopt nu al zo’n 20 jaar mee in
het vak dat zich in een razendsnel
tempo ontwikkelt. Hoe kijk jij precies
aan tegen de ontwikkeling van het
marketingvak? Wat zie je gebeuren?
De markten om ons heen veranderen
snel, vaak gedreven door technologie.
Denk bijvoorbeeld aan 3D-printing,
sharing platforms, Internet of Things
en drones. Door technologie groeien
markten & valuechains naar elkaar
toe en lopen in elkaar over, bijvoorbeeld fotografie en telefonie.
De behoeften van onze klanten veranderen echter minder snel, met name
hoe deze behoefte wordt ingevuld
verandert. Vergelijk de basisbehoefte
aan licht, eerst ingevuld door een
fakkel, daarna achtereenvolgend
door een kaars, olielamp, gloeilamp
en nu door LED-verlichting. De
concurrentie speelt zich dus met
name af op het gebied van de invulling van een bepaalde behoefte.
Meer dan ooit is dus van belang
dat je als marketeer jouw markt
juist definieert. ‘Ik zit in de kaarsenmarkt’ is een te beperkte scope en
dan zie je veel van je concurrentie
niet. Om goed te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen moeten
marketeers zelf bijblijven, maar ook

hun organisaties voorbereiden en
meenemen in deze veranderingen. Interne marketing wordt misschien wel
belangrijker dan externe marketing.
Dat een snel veranderende wereld
vraagt om aanpassingsvermogen
van organisaties en professionals
moge duidelijk zijn. Wat is voor jou
essentieel om morgen een betere
marketeer te zijn dan vandaag?
Vaak gezegd maar nog steeds actueel,
zorg dat je om kunt gaan met data
en kunt rekenen. Daarnaast wordt
samenwerken met klanten en andere
bedrijven steeds belangrijker. Laat
de gedachte los dat je alles zelf kunt
en/of moet kunnen, sluit coalities.
Tot slot: leer begrijpen hoe het brein
werkt en hoe je gedrag echt kunt
beïnvloeden, inclusief je eigen
gedachten en gedrag.
Het digitale tijdperk is één van die
ontwikkelingen waar we niet meer
omheen kunnen. Het traditionele
inkomstenmodel van PostNL staat
hiermee behoorlijk onder druk. Hoe ga
je als marketeer hier het tij in keren?
PostNL opereert in twee markten,
het ondersteunen van klanten met

hun schriftelijke communicatie en
de logistieke dienstverlening in de
e-commercemarkt. De ene markt
krimpt en de andere markt groeit.
Samen met alle collega’s zorgt marketing ervoor dat we onze klanten
zo goed en zo lang mogelijk blijven
bedienen in de markt van schriftelijke communicatie door bestaande
proposities te optimaliseren en door
nieuwe klantwaarde toe te voegen,
bijv. Track & Check op brieven,
digitale postzegelcode etc. Aan
de andere kant willen we zo hard
mogelijk groeien in de markt van
logistieke dienstverlening voor
e-commerce-bedrijven. Dus daar
zie je naast zondagleveringen meer
avondleveringen, maar bijvoorbeeld
ook een nieuwe dienst als ‘same day
delivery’ waarbij de ontvangende
klant meer en meer aan de knoppen
komt. Deze krijgt steeds meer keuze
in het moment en plaats waar hij/zij
zijn pakketje afgeleverd wil hebben.
Er is een enorm groot aanbod van netwerkclubs en opleidingen in Nederland
en ook internationaal. Velen zijn zelfs
gratis en vrijblijvend. Waarom heb je
er dan toch voor gekozen om je met
PostNL aan te sluiten bij de Top
Marketing Club van NIMA?

Het netwerk van NIMA en de opleidingsmogelijkheden voor onze
marketeers gaf hiervoor de doorslag.
Daarnaast wil PostNL graag de beste
marketeers aan haar binden, dus
zichtbaarheid als een aantrekkelijke
werkgever speelde ook een rol bij
deze beslissing.
Wat is de grootste les die jij tot nu toe
hebt geleerd en die je graag zou willen
delen met onze lezers?
Die les komt van Stephen Covey.
‘Je moet eerst begrijpen, voordat
je begrepen wordt’. Veel bedrijven
en marketeers zijn vaak nog aan
het zenden zonder de klant echt
te begrijpen. En soms hoor je als
verklaring voor de tegenvallende
resultaten dat de klant de propositie
niet begrijpt. Nog even en dan ligt
het aan de klant in plaats van aan
de propositie of de communicatie!

Er hebben
zich 25
Top Marketing
Companies
aangesloten

Maak kennis met de NIMA Top Marketing Club
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NIMA
BOOKS

Ieder kwartaal een
verdiepingsslag op
de deurmat
Iedereen kent het wel, je wilt
bijblijven qua vakliteratuur maar
het komt er niet altijd van. En
als je dan wel genoeg discipline
hebt om ’s avonds het web af te
struinen en de reviews te lezen,
dan is het aanbod overweldigend.
Voor degenen die het boek How Brand Grow
niet gelezen hebben: Byron Sharp maakt in
zijn boek volledig korte metten met de huidige
marketingtheorieën en -opvattingen. Zijn
stellingen ten aanzien van ‘evidencebased
marketing’ zijn disruptief, onthutsend en
sterk. Tel daarbij de stelligheid van Byron
als persoon en het is qua content een perfecte
bron van aantrekkingskracht voor veel
marketingexecutives.
Natuurlijk ken je al veel vakliteratuur rond
de onderwerpen die het dichtst bij je staan.
De onderwerpen waarover je op je werk
regelmatig het hoofd breekt of waar over jouw
expertise wordt geschreven, door weer een
volgende auteur met een ‘unieke’ invalshoek.
Toch wordt er nog zoveel ander moois geschreven. Vaak mooie onderwerpen, verrassende
theorieën en prachtige praktijkcases die
achteraf meer met jouw dagelijkse business
van doen hebben dan je in eerste instantie zou
hebben gedacht. Daarom heeft NIMA dit jaar
NIMA Books geïntroduceerd. Voor € 120 per
jaar ontvang je ieder kwartaal een speciaal
geselecteerd boek. Soms een nieuwe uitgave,
soms omdat het onderwerp hot is en soms
omdat het gewoon een vergeten pareltje is.
Zorg dat jij je af en toe laat verrassen en
meld je nu aan als lezer via www.nima.nl

NIEUW! NIMA My Career
Om jezelf goed en zichtbaar te profileren, lanceert NIMA My Career.
Een interactief platform met extra’s. Het huidige NIMA Diplomaregister
is een lastig doorzoekbare database, vooral als je niet precies weet wat
bijvoorbeeld iemands geboortedatum is. Tijd om daar verandering in
te brengen en er een meer dynamisch startpunt naar de hele NIMA
Portal van te maken.
Om dit te realiseren werken we samen met Paragin,
een softwareleverancier die zich heeft gespecialiseerd in het in kaart brengen van competenties, het
ontdekken van talenten, het toetsen van kennis, en
het erkennen van (elders) verworven competenties.
In de toekomst wordt het met dit platform dus ook
mogelijk om een EVC-procedure te starten en alsnog
een NIMA Dipoma te behalen.
Op onze vernieuwde website wordt My Career een
interactief platform voor members en gediplomeerden. De omgeving vervangt niet alleen het huidige
diplomaregister, maar wordt de ingang naar nog
veel meer interessante en waardevolle extra’s. De
zoekfunctie wordt enorm vereenvoudigd, waardoor
je met een aantal (delen van) criteria een lijst aan

gediplomeerde marketeers kunt vinden. Als marketeer
word je dus veel beter vindbaar. En wil je zelf nog
zaken toevoegen aan je portfolio, dan kan dat ook.
Alle gediplomeerden en huidige members ontvangen
binnenkort een inlogcode waarmee je jouw vermelding er helemaal naar eigen wens kunt laten uitzien.
Daarnaast vinden study members er digitale oefentoetsen en kan iedereen er diverse quickscans doen
om te zien of je bijvoorbeeld in aanmerking komt
voor de titel Senior Marketing Professional (SMP).
Voor onze gecertificeerde marketeers zijn er besloten
communities te vinden en kunnen zij hun permanente educatie in dit systeem makkelijk bijhouden en
eventueel ook zichtbaar maken aan de buitenwereld.

NIMA
organiseerd0e0
meer dan 1015
events in 2

NIMA introduceert
NIMA Integriteitscode
Het commerciële domein van marketing, communicatie en sales bevindt
zich in de volwassenheidsfase. Duizenden professionals met uiteenlopend
niveau werken in dit vakgebied. Middels opleidingen en persoonscertificeringen kan iedereen zich op dit terrein bekwamen. Er is in Nederland
een gezonde mores over wat juist en wat niet juist is. Daarnaast is er voor
de bescherming van consumenten en bedrijven ruim voldoende weten regelgeving. Van een professional in het commerciële domein mag
worden verwacht dat hij of zij voldoende op de hoogte is van wat wel en
niet mag. NIMA toetst dit basis integriteitsniveau en heeft de belangrijkste
onderwerpen vastgelegd in de NIMA Integriteitscode.
‘Integer zijn’. Betrouwbaar, eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar. Doen
wat juist is. Dat kan alleen worden bereikt met een kritische houding
en bewustwording zodat er eerlijk gehandeld wordt, er wederzijds
vertrouwen ontstaat en er duurzame relaties kunnen worden opgebouwd.
Voor professionals is het belangrijk om kritisch te zijn tegenover klanten,
medewerkers, andere professionals, maar bovenal: tegenover het eigen
gedrag. Door met z’n allen integer te handelen, weerspiegelen we de
waarden en de reputatie van ons vak en bevorderen we de kwaliteit
en betrouwbaarheid van onze bedrijven.
De NIMA Integriteitscode is een leidraad, een reminder, een uiting van
kwaliteit voor NIMA-professionals. NIMA heeft deze code daarom onderdeel gemaakt van het membership en hiervoor het NIMA Integriteits-logo
ontwikkeld. De NIMA Integriteitscode wordt gepubliceerd op www.nima.nl.
Een online quickscan geeft een indicatie of iemands kennisniveau hoog
genoeg is om te slagen voor de NIMA Integriteitstest. Zowel de scan als
de test worden online afgenomen. Een positief resultaat geeft het recht
om het NIMA Integriteits-logo te hanteren.
Meer info? Check www.nima.nl/integriteit

Reg

NIMA Career Booster
Aan het woord: Debbie Veeke,
marketeer bij Intersoftware
Beter worden in mijn vak en mezelf
ontwikkelen tot senior marketeer,
was voor mij de reden om vorig jaar
te starten met het Career Booster
programma van NIMA.
Eens in de twee maanden spreek ik
af met mijn coach Cock van Bommel
(Marketing Manager bij Erfgoed)
om te sparren over strategische
vraagstukken en om persoonlijke
ontwikkelpunten te bespreken. Hoe kan ik mijn propositie nog
verder aanscherpen? Hoe ga ik om met collega’s die zeggen ‘dat
hoort wel of juist niet bij marketing’? En hoe kan ik beter mijn
toegevoegde waarde als marketeer aantonen? Stuk voor stuk
‘hoe-vragen’ waar mijn coach niet 1-2-3 een passend antwoord
op heeft. Het leidt tot interessante gesprekken, die mij tot
inzichten brengen.
Omdat mijn agenda de afgelopen maanden erg vol zat, was het
soms lastig om 1-op-1 afspraken te plannen. Op momenten dat ik
toch behoefte had om ergens over te sparren, sprak ik mijn coach
telefonisch. Dat vind ik het grote voordeel van het Career Boosterprogramma : je bent geheel zelf in de lead over waar, wanneer en
waarover je in gesprek gaat. Ondanks een hectische baan kun je
jezelf dus ontwikkelen op punten waar jij behoefte aan hebt!
Een vast onderdeel van het Career Booster programma zijn de Top
Marketing Tours. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je de kans om
in de marketingkeuken van vooraanstaande bedrijven te kijken
en ga je met andere Young Professionals aan de slag met een
uitdagende case. Ik vind het persoonlijk enorm inspirerend om te
sparren met andere marketeers. Elke keer neem ik ‘lessons learned’
mee naar huis, waar ik in mijn werk mijn voordeel mee kan doen.
Over enkele maanden eindigt mijn Career Booster programma.
Mijn doel, om meer senior marketeer te worden, is natuurlijk niet
iets wat je in twee jaar kunt ‘afvinken’. Ik denk wel dat ik in de
afgelopen periode dankzij het programma van NIMA een flinke
stap voorwaarts heb gemaakt. Mijn behoefte om te leren zal echter
altijd blijven. Sinds 1 januari 2016 ben ik daarom bestuurslid
van NIMA Young Professionals. Op deze manier doe ik bestuurservaring op, mag ik regelmatig binnenkijken bij Top Marketing
Companies en ga ik aan de slag met social media. Daarnaast hoop
ik in deze rol veel nieuwe mensen te ontmoeten en laat ik me
graag inspireren door andere jonge marketeers!
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NIMA introduceert platform voor
communicatieprofessionals
In juli zijn we gestart met een NIMA Platform
speciaal voor communicatieprofessionals.
Naast de platformen gericht op marketing
en sales, bieden we nu ook een platform
dat gericht is op kennisdeling binnen het
domein communicatie. De belangrijkste
kennisstromen die binnen dit vakgebied
benoemd kunnen worden, zullen door
dit platform worden behandeld tijdens
netwerkbijeenkomsten. Maarten Evertzen,
Business Director bij NykampNyboer, is
de voorzitter van dit nieuwe platform.
We stelden hem een aantal vragen.

Regioplatformen
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Het doel is vanzelfsprekend om kennis te delen
en netwerk onder professionals te creëren alsook
innovaties, trends en ontwikkelingen binnen het
communicatievak te stimuleren. Hierbij willen
we met name praktijkgericht zijn, niet alleen
met theorie en onderzoek, maar met name op
zoek gaan naar wat werkt en wat niet.

Maarten Evertzen, Business
Director Brand Management &
Implementation NykampNyboer

NIMA Regio Midden

Gerben Klop, Business
Developer & Strategist
@ConMerce Retail Solutions

NIMA Regio Oost

a.i. Ronald Pont, Managing
Director, FRWD Business

Carrièreplatformen
NIMA Young
Professionals

Guido Smit, Dialoog
Marketeer ABN AMRO

NIMA Register
Marketeers

Eric van Arendonk RM,
Senior adviseur,
Florpartners BV

NIMA Food- & Agrimarketing

Cock van Bommel RM,
Marketing Coordinator,
Reclamebureau Lansingerland

NIMA Mature Marketing

Anja Bekkers, Consultant
Marketing & Communications,
Owner 2connect2

NIMA Marketing van
Financiële Diensten

Aad Storm, Managing Partner,
10 Beaufort Strategisch
Marketing Advies

Claudette Deddes ,
Directeur Deddes Company

NIMA Regio Zuid

NIMA Sales

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

NIMA Energie & Marketing

NIMA Internal Branding

Niel Pepers, Business Coach,
Bright future

NIMA Sportmarketing

Brancheplatformen

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

NIMA Regio ZuidWest

NIMA Retail Marketing

Bart Bruggenwirth, Founding
Partner, b-open

NIMA Experience
Marketing

Nick Nijhuis SMP, Projectleider
Online Hogeschool Windesheim
en zelfstandig marketingadviseur

23 platformen
NIEUW: Communicatie,
Retail & Sales

NIMA Wereldmarketeers

NIMA Digital Marketing

Marco van der Broeck,
Partner & CMO Node1

Wat op voorhand een uiterst relevant thema
is waar we betekenis aan willen geven, is de
verschuiving naar digitale communicatie en
de explosie van het aantal touch points waar
de ontvanger mee in aanraking komt. Het consistent krijgen en houden van zowel symboliek,
communicatie als gedrag staat hierbij enorm
onder druk. Om dit omvangrijke en complexe
probleem holistisch te kunnen vatten, willen
we met uitdagende cases en sprekers, communicatie-, branding- en marketingprofessionals
verbinden en inspireren, met als doel om
binnen de eigen context de uitdaging aan te
gaan. Daarnaast zijn er nog genoeg innovaties
en thema’s om te adresseren zoals PR en persmanagement, risico- en crisiscommunicatie in
social media en reputatiemanagement.

Matthea Stoter,
owner BDivergent BV

NIMA Communicatie

Maikel van Dijk, Senior
Marketingcommunicatiemedewerker, De Telegraaf

Zijn er specifieke thema’s die er spelen
waar jullie sowieso op in gaan?

Jan-Willem Boerhout,
Founder tND Retail

Arthur Simonetti,
Marketing Director, DSM

NIMA Regio Noordwest
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Wat is het doel van dit platform?
Wat hebben jullie te bieden?

NIMA B2B

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

ek ik
ommel
ed)
e
jke
nog
n ‘dat
mijn
uk
ord

Laten we voorop stellen dat tegenwoordig het
traditionele ‘vakjesdenken’ (gelukkig) niet meer
zo rigide is. De disciplines vloeien sterk in
elkaar over en zijn niet zo zwart-wit en los van
elkaar te zien. Communicatie is een bedrijfsbrede activiteit met als doel om bekendheid,
waardering en ondersteunend gedrag te stimuleren bij zowel stakeholders rondom producten
en diensten als de algehele perceptie van een
organisatie.

Themaplatformen

NIMA Regio Noord

mezelf
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Kun je toelichten waarom het van toegevoegde waarde voor NIMA is om naast
marketing ook een communicatieplatform
op te richten?

NIMA Women in
Marketing
Sigrid Drukker SMP,
Corporate Marketing
Communicatie Cofely

NIMA Marketing in de Zorg

Edgar Keehnen, Fouder/Owner,
AgeWise

Robin de Ruiter SMP, Interim
(programma) manager Tergooi

← Kalender →
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Regio Noordwest:
connected life (TNS Nipo)

21

NIMA Zuid inspireert: Toverland

The Rotterdam Experience

FEBRUARI
03

Regio Oost: Eshuis

10

NIMA Sport: ABN AMRO World tennis
tournament

11

RM Intervisie: Novo Nordisk

18

Top Marketing Tour: bol.com

Women in Marketing
NIMA Zorg: Hoe een ziekenhuis zich
onderscheidt met sport

10

Mature Marketing: Segmentatie De relevantie van leeftijd

16

Regio Oost: Saxion, geurmarketing
RM Science Update
Top Marketing Tour: Nuon

08
09

NIMA Food & Agri sessie

09

NIMA Zuid inspireert: Greenhouse

Internal branding: leiders van
de toekomst

Regio Noordwest: Innovatie bij RAI

RM Intervisie

17
31

Dutch Marketing Awards
(incl. Internal Branding award)

14
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INTERVIEW met

Register Marketeer:
Jaco Brussé

Meer training
door Passe
Partout

Auteur: Drs Sandra Lopulalan SMP,
CMO ERA Nederland NV

het volgen van permanente educatie.
Dat is een goede zaak en een stok
achter de deur. Doe je het niet, dan
dreig je dat keurmerk te verliezen.
Echter als ik verplicht sessies moet
volgen, dan wil ik zeker weten dat ik die
tijd goed besteed. Voorheen schreef ik
me soms in om tijdig aan mijn punten
te komen. Niet altijd vond ik de sessies
even interessant of relevant. Daardoor
vond ik de prijs-kwaliteitverhouding
niet altijd in balans.

Wie ben je? Hoe ziet je carrière eruit?
Jaco Brussé, 53 jaar, getrouwd en een zoon van 15 jaar. Mijn carrière in FMCG is een kleine
30 jaar geleden gestart bij Masterfoods. Altijd in Sales, (trade) Marketing en General
Management (sinds 1998) rollen. Na Masterfoods ben ik overgestapt naar Kellogg’s - kantoor
met een klein team van mensen opgericht -, 5 jaar in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt voor
Kellogg’s en IAMS Petfoods (werd door P&G gekocht, daar ook een tijdje voor gewerkt).
Eind 2000 kwam ik terug naar Nederland voor een internationale rol binnen HEINZ. Ik ben
leidend geweest in de aankoop en PMI (commercie) van Honig, Hak, KdR en overige merken
van CSM. Van 2005 t/m 2011 ben ik als SVP binnen Cloetta verantwoordelijk voor Business
Development met als laatste job verantwoordelijkheid voor Region Middle (BNL, Dtl).
Ik ben altijd ondernemend geweest maar nooit ondernemer. In de ‘2e fase’ van mijn leven
wilde ik dit een kans geven. Na een sabbatical in 2012 heb ik met mijn co founder mijn eigen
onderneming opgericht (2013). Geboren vanuit een frustratie (waarom zijn wij niet in staat
om insights sneller, beter tegen lagere kosten at your fingertips aan te bieden) is visualfabriq
ontstaan. Inmiddels hebben we een team 20 mensen, 10 in Nederland en 10 in Spanje (Granada
– daar zitten onze developers en support) helpen wij een tiental klanten binnen FMCG (global en
regional) met een invulling te geven aan onze essentie (Let’s Unleash Your Excellence). Dit doen
wij door data te ontsluiten (intern en extern) via ons eigen platform en via een suite aan applicaties te vertalen naar dynamische inzichten. Onze focus ligt nu met name op het verbeteren van
het Trade Promotion Managementproces. En we hebben een sterke roadmap voor de toekomst.
Eigen ondernemerschap is een prachtig proces en ervaring. Met mijn team bouwen wij aan
iets wat relevant is met heel veel plezier. We zien onszelf als een ‘rebel with a cause’ , omdat
we door gebruik te maken van de technologie en cloud computing de spelregels veranderen.
Met mijn ervaring in de ‘corporate’ wereld en mijn eigen ondernemerschap in de wereld
van Big Data en technologie breng ik veel ervaring en inzicht. Dit is wat ik breng. Met veel
belangstelling kijk ik uit naar alle toekomstige bijeenkomsten.

NIMA bestaat in 2016 50 jaar; Wat is in ‘your next 50 weeks’?

NIMA Passe Partout
“Een van de redenen waarom ik
ooit voor de titel Senior Marketing
Professional (SMP) heb gekozen is dat
deze een hele praktische insteek heeft.
Als marketingdirecteur van de (inter)
nationale ERA-makelaarsketen heb ik
dagelijks te maken met ondernemers
die continue kort op de bal spelen.
Zij hebben behoefte aan praktische
en bruikbare ideeën, toepassingen
en technieken waarmee zij hun markt
effectiever kunnen bewerken en meer
opdrachtgevers kunnen werven.
Bovendien willen zij die opdrachtgevers
sneller en beter tevreden kunnen
stellen. Daarom wil ik netwerken met
doeners en pragmatische marketeers.
Een van de vereisten om de SMP
inschrijving te kunnen behouden is

Een passe partout helpt mij om
maximale keuze te hebben in mijn
ontwikkeling en de kosten staan van
te voren vast. Daar waar ik mezelf
voorheen dwong te kiezen vanwege
de kosten en vanwege de belasting in
tijd, maak ik nu zelfs tijd vrij omdat
ik niet meer hoef te kiezen.
Ik heb behoefte aan vernieuwende en
zelfs revolutionaire inzichten, ideeën
en toepassingen uit andere branches.
Daarom vind ik het zo leuk om met
mensen uit uiteenlopende branches
kennis te maken tijdens NIMA-sessies.
Bij elk praatje, broodje of kopje koffie
hoor ik wel iemand een soms terloopse
opmerking over zijn vak maken waar ik
iets mee kan in mijn eigen vakgebied.”

De komende vijftig weken voor visualfabriq zijn eenduidig. Wat we zien is dat het percentage
trade promotiekosten tot 35% is gestegen, waardoor het investeren in merken onder druk is
komen te staan. Dat is waarom we met een van onze applicaties stoppen. Sterker, we zorgen
ervoor dat de promotiekosten flink worden teruggedrongen, terwijl de opbrengsten ervan
juist stijgen. Zo helpen we onze klanten om weer geld vrij te maken van Trade Promotie, en
om dat in dienst te stellen, te investeren, in het merk, dus brandbuilding (merk relevant maken)
én innovatie. Daarnaast zullen we onze module introduceren om marketeers te helpen om
return on marketing investments beter te begrijpen, en naar een voorspelling te brengen.

Wat is jouw visie op marketing voor ‘the next 50 yearsʼ?
De klant zal niet meer centraal staan vanuit zender-ontvanger principe, maar de winnaars
van morgen zijn die bedrijven die in staat zijn om onderdeel uit te maken van de wereld van
de consument of doelgroep. Transparantie is the name of the game. De traditionele path of
purchase is verleden tijd. Dit heeft vergaande implicaties ten aanzien van de vraag hoe je je
marketing invult. Niet meer de traditionele marketingmix, maar dingen als return on social
business (lessen geleerd van cases als VW) worden steeds relevanter. In de komende vijftig
jaar gaat het verder dan features en benefits, en zal de relevantie veel meer gebaseerd zijn
op de rol die je als merk en bedrijf in de samenleving vervult voor doelgroepen.
De essentie van een onderneming gaat terug naar de brand purpose, die veel duidelijker
gedefinieerd zal worden. Daarnaast zien we een verschuiving naar insights en analytics,
data en kennis van klanten en daar waarde uit halen. We zullen onderdeel uitmaken van de
klantengroepen, waarbij we samen dingen gaan maken, co-creatie. Zo worden organisaties
ook meer procesgedreven waarbij het ook steeds ‘normaler’ wordt om meerdere
partnerships buiten de organisatie aan te gaan.

NIEUW:
Senior Communication
Professional
Vanuit de communicatiespecialisten in Nederland is de wens gekomen
om een titel in het leven te roepen die ook internationaal erkend wordt.
Vandaag de dag hebben marketeers de mogelijkheid om op te gaat voor de
titel Senior Marketing Professional of Register Marketeer. Beide titels zijn
door het EMC internationaal erkend. Het proces is gestart om de titel SCP
(Senior Communication Professional) beschikbaar te krijgen in Nederland!
Dat is goed nieuws voor alle communicatie- professionals in Nederland
die de internationale erkenning wensen en die binnen hun vakgebied
“up-to-date” willen blijven.

Stand out in the crowd:
be a certified marketeer
Ik beschik over een
diploma op
(minimaal) NIMA B of
HEAO-CE niveau
Ik ben (minstens) 5 jaar
werkzaam in een
marketingfunctie

Advert
1/4

Kun jij deze drie vragen met
een ja beantwoorden?
Mail dan vrijblijvend je CV naar
s.vanderhorst@nima.nl om te
checken of jij je kunt laten
certificeren als
Senior Marketing Professional!

Ik vind het belangrijk
mijn marketingkennis en
– competenties te blijven
ontwikkelen

Tot 1 juni 2016
geven wij de
aanvraagkosten van

Als marketeer is het een must om je
kennis aantoonbaar up-to-date te houden.
Kom sterk(er) over op je huidige of wellicht
toekomstige werk- of opdrachtgever door continu
bezig te zijn met de ontwikkelingen in je vakgebied!

€90 cadeau!

MIE
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KALENDER VOORJAAR 2016
Wil jij je kennis rondom marketing, communicatie en/of sales uitbreiden?
Bekijk welke classes, trainingen, workshops en leergangen er dit voorjaar
op het NIMA programma staan. Check www.nima.nl voor meer informatie.
“Ik werd geattendeerd op het educatieprogramma van NIMA: kortdurende,
overzichtelijke kennissessies met betrekking tot actuele onderwerpen in de vorm
van een leergang, workshop of masterclass. Het bleek een ware snoepwinkel!”
Daniëlle van de Werken SMP - Sisters at Work

Verslag NIMA Study Course
21 – 23 oktober 2015, Cookham London
Auteur: Boudewijn Liesker SMP

Ondergedompeld worden in marketingonderwerpen op een
prachtige locatie in Engeland, wie wil dat nou niet? De NIMA
Study Course 2015 was een marketingdriedaagse ‘pur sang’!
Samen met het Chartered Institute of Marketing (CIM) nabij
Londen heeft NIMA deze Study Course ontwikkeld. Chartered
betekent overigens ‘Koninklijk’ en daar is men bij CIM trots op.
De NIMA Study Course volgen, daar moet je wel wat voor over
hebben. Vroeg opstaan, maar dan zit je wel om 10.00 uur te
luisteren naar de spreker van de eerste dag, Mike Berry, die
ons meeneemt op reis door de wereld van Digitale Marketing.
Belangrijk om te weten is dat ‘share of website visits’ op desktop/
laptop aan het dalen is en dat tablets en telefoons dat hebben
overgenomen. Responsive websites zijn daarom noodzakelijk.
Uiteraard wordt een groot deel van de dag aan social media
besteed. Zo worden verschillende ‘tools’ doorgenomen om te
meten. En blijkt maar weer dat ‘relevantie’ het toverwoord is.
De tweede dag gingen we aan de slag met strategic marketing
onder leiding van Debbie Clewes. Customers, Competitors & Company waren de drie ingrediënten die gedurende de dag, in allerlei
praktische modellen, aan bod kwamen. Ook werd de relevantie van
de gebruikte modellen uitvoerig besproken. Na het diner kregen
we een inspirerende sessie van futuroloog Anthony Tasgal.
Op de laatste dag stond Global Branding centraal. Paul Hitchens
startte de dag met een klein merkonderzoek en liet de groep
kennismaken met zijn 'favorite brand', het typisch Engelse
Marmite. De aftrap voor een dag over (wereld)merken. Daarbij
kwamen een aantal definities langs. Zoals ‘Brands are past
reputation, present experience & future expectation!’ Voldoet
jouw merk hier aan? Dan geeft dat een aantal nieuwe inzichten
omdat ‘values’ het onderscheid in merken zijn en kunnen maken.
Alles draait om consistentie! Er zijn programma’s die social media
afzoeken op jouw merk, want alle klanten hebben tegenwoordig
een stem. Social media zorgt voor verbinding. Het gaat om
participatie, het creëren van ambassadeurs van jouw merk.
Daarbij gaat het om de kleinste details in de Customer Journey
die je de klant aanbiedt. Geen woorden maar daden dus.
Wil je meer weten over de thema’s die op het programma stonden
tijdens de NIMA Study Course? Download de volledige paper dan
op www.nima.nl.

MIE succesvoller dan ooit!
‘Het MIE is een instituut geworden, niet meer weg te
denken uit de marketing en insights wereld van vandaag’.
- Wim van Slooten, directeur MOA

Dat het Marketing & Insights Event bij uitstek hét event is waar
de commerciële professional gedurende twee dagen zijn of haar
hart kan ophalen met nieuwe kennis en inspiratie, dat blijkt
maar weer uit het recordaantal bezoekers tijdens de 13e editie
in februari vorig jaar. Met bijna 30% meer bezoekers dan in het
jaar daarvoor wierp deze co-creatie tussen NIMA en MOA
duidelijk haar vruchten af.

JANUARI
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22

14.00–18.00 uur | € 395

09:30 – 17:30 uur | € 695

Masterclass: Customer/ Brand Experience

19

Vaardigheidstraining: Leiderschap

Masterclass: Customer Insights

APRIL

28

Vaardigheidstraining: Personal Branding

09.30–17.30 uur | € 495

8

09.30–17.30 uur | € 695

Masterclass: Businessmodellen
09.30–17.30 uur | € 495

THE
BEST OF
2015

29

The best of NIMA 2015

De best beoordeelde sprekers van
2015 allen samen op één dag
09:30 – 17:30 uur | € 395

21

Vaardigheidstraining: Presenteren in
klein comité
09:30 – 17:30 uur | € 695

MEI

11 mei t/m 22 jun

FEBRUARI

Premium Leergang: Neuromarketing

4

Vaardigheidstraining: Overtuigingskracht
09.30–17.30 uur | € 695 (uitverkocht)

15 feb t/m 20 jun

Leergang: Digital Marketing

Vijf avonden theorie inclusief één examen NIMA B
Neuromarketing specialty. Er is zelfs een mogelijkheid
om gratis een MRI scan te krijgen van je hersenen.
17.30–20.30 uur | € 3.250 (De Premium Leergang:
Neuromarketing valt niet in het NIMA passe-partout)

5 avonden van 17.30–21.00 uur | € 995

19

18 feb t/m 7 apr

09:30 – 17:30 uur | € 395

Premium Leergang: Contentmarketing

Workshop: Storytelling

3 avonden van 17.30–20.30 uur | € 1.800

27

18

09.30-17.30 uur | € 495

Masterclass: Klantbeloften B2B
09.30–13.30 uur |€ 395

19

Vaardigheidstraining: Doorbreek
Denkpatronen
09.30–17.30 uur | € 695

Masterclass: de klant centraal stellen

JUNI
9

Masterclass: Big Data
09.30–17.30 uur | € 495

MAART

14

Masterclass: Crisismanagement

16

Workshop: scrum & agile
09.30-17.30 uur | € 395

4

09.30–17.30 uur | € 495

Masterclass: Extreme klantgerichtheid
09:30 – 17:30 uur | € 495

10

Workshop: customer journey B2B
09.30-17.30 uur | € 395

30

Masterclass: Karaktervol Positioneren
09.30–17.30 uur | € 495

17

Vaardigheidstraining: Personal
Empowerment

Na deze interactieve training, inclusief schermworkshop, heb je voldoende handvatten en inzichten
ontvangen om jezelf en je carrièreambitie daadkrachtiger, gezonder en effectiever neer te zetten.
09.30–17.30 uur | € 695
Voor Wim van Slooten, directeur MOA,
lag het vorig jaar dan ook voor de
hand dat de samenwerking tussen
NIMA en MOA nog meer geïntensiveerd
moest worden. “We zien marketing en
insights steeds meer naar elkaar toe
groeien en data driven marketing is
core business voor NIMA en MOA.
Wat ligt er dan meer voor de hand
dan dat NIMA en MOA samen het
grootste marketing & insights congres
van Nederland gaan organiseren?”
Dat NIMA members, als vast onderdeel
van hun membership, gratis deelnemen aan het MIE, ziet Martin Huisman,
voorzitter en directeur NIMA als een

logische invulling van het membership. “Voor ons staat de ontwikkeling
van de marketing-, communicatie- en
salesprofessional bovenaan en waar
kun je in twee dagen nu meer kennis
en inspiratie opdoen dan op een veelzijdig marketingcongres als MIE”.
Het succes van 2015 was voor NIMA
en MOA reden te meer om ervoor te
zorgen dat Media Plaza in 2016 echt
uit zijn voegen barst! Tijdens de 14e
editie op 3 en 4 februari 2016 staat
het programma weer boordevol
topsprekers van A-merken als Spotify,
T-Mobile, Pepsico, Auping, Philips,

Funda, PostNL en nog véél meer! De
bezoekers hebben ook tijdens deze
editie weer een ruime keuze uit 90
lezingen, keynotesessies, workshops
en masterclasses over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van
marketing, insights, onderzoek, big
data, customer journey en social
& digital marketing.
Meer informatie over het
Marketing & Insights Event is
te vinden op www.mie.nl

De thema’s van 2016!
Eind 2015 heeft heeft NIMA onderzoek gedaan naar de thema’s die ‘hot’ zijn binnen
marketing, communicatie en sales. Het doel van het Trendonderzoek is om de behoeften
in kaart te brengen en van daaruit activiteiten te ontwikkelingen waarmee marketeers
het verschil kunnen maken! In totaal hebben 394 respondenten deelgenomen met het
onderzoek. Ruim voldoende om een aantal conclusies te kunnen trekken.
Allereerst hebben we de respondenten gevraagd in welk gebied zij de meeste interesse hebben.
Hier kwam uit naar voren: Marketing 34,3%, Organisatie, Strategie en Maatschappij 20,5%,
Communicatie 19,2%, Persoonlijke ontwikkeling 16,2% en Sales 9,9%.

•
•
•
•
•

DE TOP 5

DE TOP 5

DE TOP 5

Marketingthema’s

Communicatiethema’s

Sales-thema’s

Customer Journey
Content Marketing
Businessmodellen
Digital Marketing
The Internet of Things

• Storytelling
• Reputatiemanagement nieuwe stijl
• Proving the Promise!
• Crisiscommunicatie in
combinatie met webcare
• Sensory Branding

Neuromarketing valt net buiten
de top 5, maar is duidelijk
bezig met een opmars. De
klant centraal stellen is en
blijft belangrijk en is natuurlijk de basis van marketing.
Leuk ook om te zien, is dat de
respondenten aangeven dieper
op de materie in te willen gaan,
van gevorderdenniveau naar
expertniveau op de thema’s
Customer Journey en
Content Marketing.

Study Members
& Exams

DE TOP 5

• Synergie tussen
Sales en Marketing
• Customer Engagement
• Customer Centricity
• Strategic Team Selling
• Y- generatie en haar
softskills

Storytelling is ‘by far’ het
belangrijkste thema. Bijna
een derde van de respondenten (30%) geeft aan meer
van Storytelling te willen
weten en hoe je dit inzet in de
communicatie. Een interessant
onderwerp waar het laatste
verhaal nog niet over verteld is!

De synergie tussen Marketing
en Sales voert het themaklassement 2016 aan. Een klassiek
onderwerp dat door de jaren
heen nog steeds van belang is.
Het halen van je salestargets
versus de langetermijnmarketingpositionering zijn
vaak conflicterend en vraagt om
een andere ‘sense of urgency’.

Organisatie-,
strategie- en maatschappij-thema’s

Persoonlijke
ontwikkelingthema’s

• Klantgedreven ondernemen (strategie)
• Strategische wendbaarheid (organisatie)
• Bedrijfsmodellen
• Smart Society
• Samenredzaamheid

• Doorbreek
Denkpatronen
• Overtuigingskracht
• Leiderschap
• Personal Branding
• Onderhandelingstechnieken

Het klantgedreven ondernemen
ademt de marketingfilosofie uit
en is duidelijk het thema waar
meer kennis over gevraagd
wordt. Strategische wendbaarheid van de organisatie,
ook vaak benoemd als Agile,
is een thema waar de laatste
tijd veel interesse in is en gaat
over het snel aanpassen van de
organisatie aan de wensen van
de klanten en consumenten.

NIMA Team

Business Members

Baukje
Hilarides

Arjen
Bijlsma

Chris
Tegelaar

Danny
Korver

Lisette
Aarsman

Renata
van der Teems

Luuk
Ros

Colofon
Deze krant is een tweede 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 commerciele professional via
verschillende leervormen en op ieder gewenst niveau zijn of haar persoonlijke groei en professionele ontwikkeling in het vak mogelijk te maken.

DE TOP 5

Personal Members

De uitkomsten van het Trendonderzoek worden door NIMA
gebruikt in zijn programmering
voor 2016 waarbij NIMA hoog
gewaardeerde sprekers uitnodigt om meer verdieping te
geven aan dé thema’s van 2016.
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Redactie
Verschijning
Deze krant verschijnt twee keer per jaar en Danny Korver
heeft een oplage van 1.100 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

Permanente educatie is
belangrijk voor eenieder
met ambitie! Jezelf blijven
ontwikkelen is niet alleen leuk
maar ook belangrijk stilstand is
achteruitgang tenslotte. Doorbreek denkpatronen wordt het
meest genoemd met direct in
het kielzog overtuigingskracht.

d.korver@nima.nl
l.vanthart@nima.nl
m.huisman@nima.nl
r.vanderteems@nima.nl
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Wil je content uit deze krant
verspreiden? Vermeld dan de bron.

