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10 tekst Onno Pontfoort en Martijn Laar*  | illustratie Vijselaar en Sixma

>>  In april en mei 2010 voerde Berenschot samen met Mar-
ketingTribune, Marketingfacts, het Platform Innovatie 
in Marketing (PIM), de Stichting Techniek en Marketing 
(Stem) en het Marketing Executive Center (Mec) het Marke-
tingtrendonderzoek 2010 uit. Het onderzoek vond dit jaar 
voor de zevende keer plaats.

>>  Er namen dit jaar 255 marketeers deel, afkomstig uit indu-
strie (22%), dienstverlening (65%), maatschappelijke orga-
nisaties (7%) en de publieke sector (7%). De verdeling naar 
bedrijfsomvang: 50% tussen 0 en 50 medewerkers, 32% 
tussen 50 en 1.000 medewerkers en 18% meer dan 1.000 
medewerkers. Van de deelnemende organisaties is 24% 
exclusief actief in een b-to-c, 57% in b-to-b en 19% in gelijke 
mate in b-to-c en b-to-b.

>>  Aan de respondenten zijn drie categorieën van onderwer-
pen voorgelegd:

	 •		Welke	marktstrategische	onderwerpen	zijn	momenteel	
het belangrijkst?

	 •		Welke	algemeen	maatschappelijke	ontwikkelingen	heb-
ben de meeste invloed op het marketingbeleid en de mar-
ketingactiviteiten?

	 •		Welke	marketingtool	en	-expertise	zijn	momenteel	het	
belangrijkst?

  Binnen elke categorie kon men een top-3 selecteren. 
Vervolgens werd gevraagd aan te geven in hoeverre deze 
trends impact hebben op de verschillende elementen van 
de marketingmix.
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Brand management is volgens de respondenten net zo 
belangrijk als het actief omgaan met social networks. 
Logisch, wanneer je ziet dat steeds vaker buitenstaan-
ders een rol spelen in de communicatie rond jouw merk. 
Het managen van het merk houdt ook in dat je, op je 
eigen site of in je eigen omgeving, anderen toestaat 
over je merk, product of dienst te communiceren. UPC 
geeft op zijn eigen website in het klantforum ruimte 
aan klanten om klachten te uiten. Zelf een open en on-
gecensureerd platform bieden, maakt het voor UPC mo-
gelijk de communicatie rond het merk te managen. En 
het is eenvoudiger dan dagelijks Facebook, Hyves, Twit-
ter en overige social networking sites af te moeten 
schuimen.
Naast de term defriending, die eind 2009 opkwam, le-
vert dit onderzoek ons: debranding (service bieden zon-
der toegevoegde merkwaarde), demarketing (terug naar 
de kale functionaliteit) en disintermediation (onnodige 
tussenschakels verwijderen uit het verkoop- of commu-
nicatieproces). De inhoud is in de sociale netwerken 
belangrijker dan de verpakking.

Jeugdpuistjes
New communication platforms zijn in de optiek van de 
respondenten een grote trend. E-mail heeft afgedaan. 
We benutten Facebook, LinkedIn of Hyves. KLM stelt een 
deel van de customer service nu al via Facebook beschik-
baar. Heineken en Amstel benutten social networking 
sites voor het communiceren met de doelgroep. De com-
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PEOPLE, PLANET, PROFIT
Na jaren in de top-10 te hebben gestaan was duurzaam-
heid (people, planet, profi t) in het recessiejaar 2009 ge-
zakt naar plaats 39. Dit jaar staat deze trend weer op 
nummer zes. Duurzame innovaties, authenticiteit en de 
publieke druk om verantwoord te ondernemen zijn niet 
meer weg te denken. Voortrekkers op dit terrein zijn 
Triodos en TNT. Triodos Bank fi nanciert uitsluitend 
bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaar-
de op sociaal, cultureel en mileugebied. Het vergroten 
van de betrokkenheid tussen de ondernemers die wor-
den ondersteund en de klanten die hun geld investeren 
is een kernaspect van het succes en de groei van Triodos.
TNT maakt van mvo echt een concurrentievoordeel. 
Bijvoorbeeld door zelf te investeren in biobrandstof-
vrachtauto’s en tegelijkertijd te lobbyen voor groene 
regelgeving rond vrachtvervoer in de binnenstad. En 
door het bouwen van het meest duurzame hoofdkan-
toor.
Authentiek duurzaam zijn werkt in het voordeel van 
deze bedrijven.

munity goSupermodel wordt benut voor het bespreken 
van meidenproblemen ( jeugdpuistjes), die door adver-
teerders (Clearasil) worden ingestoken.
Online collaboration platforms zijn in opkomst. Zie bij-
voorbeeld 3D Bim, een tekenproces dat architect, instal-
lateur, constructeur en anderen in staat stelt tegelijk 
aan hetzelfde model te tekenen. De werkwijze zorgt 
voor een realistischer planproces. Het platform is van de 
projectgroep die er op dat moment mee werkt. Stopt het 
project, dan stopt ook het platform. PBworks en andere 
wiki-achtige platforms hebben een vergelijkbare functie.
Innovation is trend nummer vier. Het is vaak meer een 
wens (‘we moeten innoveren’) dan een constatering dat 
de innovatie er daadwerkelijk ook al is.
Het combineren van productinnovatie met de mogelijk-
heden van nieuwe media is de crux. Bol.com heeft bij-
voorbeeld eind 2009 een e-reader geïntroduceerd en een 
concept voor tweedehands schoolboeken gecreëerd. In 
beide gevallen speelde internet een belangrijke rol als 
communicatie- en distributiekanaal. Beide businessmo-
dellen kannibaliseren op de verkoop van nieuwe boeken. 
Al enige jaren geleden gaf Bol.com aan dat het versche-
pen van fysieke informatiedragers niet eeuwig geld op 
kan leveren, wanneer de informatie ook digitaal voor-
handen is. Door de digitaliseringtrend te omarmen in 
hun product-, communicatie- en distributiestrategie, 
blijven ze de concurrentie voor.
Maar niet alleen productinnovatie is gewenst, ook nieu-
we manieren van promotie en communicatie, nieuwe 
verdienmodellen en nieuwe wijzen van distributie wor-
den gezocht. Zo gebruikte uitgever Eichborn tijdens de 
Frankfurter Buchmesse een vlieg als reclamedrager. Er 
werd een ultralichte minibanner aan het lichaam van de 
vlieg bevestigd. De banner was licht genoeg om mee te 
vliegen, maar zwaar genoeg om niet te hoog te gaan. De 
vliegen landden regelmatig op beursbezoekers en na 
een tijdje lieten de banners vanzelf los. 
Een ander voorbeeld: de sampledienst van TNT Post (Try 
Now) zorgt ervoor dat door het sms’en van een code een 
proefproduct direct aan huis wordt afgeleverd. En nog 
een voorbeeld: Google integreert gegevens van make-
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laarssites met Google Maps. Neem een foto met je mo-
biele telefoon en de gegevens van het huis worden ge-
toond. Dit soort vormen van augmented reality zullen 
de toolkit van de marketeer verder verrijken.

Hema
Authenticity is trend nummer vijf én het sleutelwoord 
van het onderzoek dit jaar. Via sociale netwerken en 
andere nieuwe media delen duizenden consumenten 
dagelijks hun merkbeleving met anderen. Deze belevin-
gen zijn krachtiger en geloofwaardiger dan de commu-
nicatie van het merk zelf. Bedrijven die niet authentiek 
communiceren, worden afgeschoten. Wanneer gevraagd 
wordt naar voorbeelden van authentieke bedrijven zegt 
een van de respondenten botweg: ‘In Nederland: geen!’. 
Echter, er zijn wel degelijk voorbeelden van bedrijven die 
authentiek zijn en daardoor relatief weinig last hebben 
van onjuiste of onduidelijke beeldvorming. Auping, 
Hema, Rabobank en Rituals blijven al tijden lang dicht 
bij hun wortels. Hun authenticiteit maakt het makkelij-
ker om een uniforme boodschap te verkondigen, welk 
kanaal er ook wordt benut.
Sociale netwerken behoeven continu onderhoud om tot 
succes te kunnen leiden. Het merk moet in deze netwer-
ken zinvol bijdragen aan het gesprek in de communities. 
Alleen authentieke merken worden op deze platformen 
geaccepteerd en alleen authentiek geïnteresseerde le-
den van de organisatie achter het merk kunnen het op-
brengen om deze bijdrage structureel te leveren. Het 
gezegde is dat beeldvorming en werkelijkheid slechts 
korte tijd van elkaar mogen verschillen. Door het inter-
net wordt die tijd steeds korter. Authentieke merken 
overleven. Authenticiteit is de basis van onderscheidend 
vermogen.

Impact
In het onderzoek van 2009 constateerden we dat de 
invloed van de trends op de marktingmix gering was. Dit 
jaar is dat anders.
Aspecten als social network marketing, brand manage-
ment en new communication platforms hebben directe 
impact op het promotie- en communicatiebeleid. Inno-
vatie, authenticiteit en duurzaamheid drukken een 
stempel op de vormgeving van het product.
Dit jaar is nieuw dat de impact op plaats, het distribu-
tiebeleid, ook daadwerkelijk opgeld doet. De deelnemers 
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zien dat in 54% van de gevallen de waargenomen trends 
directe invloed hebben op de wijze van distribueren. Dit 
versterkt het eerder genoemde vermoeden dat de nieu-
we media zich aan het ontwikkelen zijn van communica-
tie- naar distributienetwerken. Aspecten als marketing 
accountability, new business models en innovatie scoren 
hoog op de impact op distributie. De impact op de vier-
de P (prijs) blijft traditioneel laag.

Verschillen
De belangrijkste trends spelen bij alle bedrijven, onge-
acht omvang of sector. Enkele verschillen tussen klei-
nere en grotere bedrijven zijn logisch. Bij kleinere bedrij-
ven is niche marketing een belangrijker topic (32%) dan 
bij grotere bedrijven (10%). Aan de andere kant speelt 
productportfolio management een belangrijker rol naar-
mate het bedrijf groter is. Opmerkelijk is wel dat duur-
zaamheid sterker speelt bij grote bedrijven (48%) dan bij 
kleinere en middelgrote bedrijven (35%)
Marketing accountability en het vinden van nieuwe 
businessmodellen blijken nog sterker te spelen in de 
dienstverlening (beide 40%) dan in de industrie (respec-
tievelijk 26% en 21%). Proposition development en inno-
vatie spelen daarentegen weer sterker in de industrie 
(respectievelijk 42% en 73%) dan in de dienstverlening 
(respectievelijk 26% en 44%). Market research is een 
belangrijker aspect in de industrie. Mobile marketing en 
behavioral analytics blijken meer te spelen in de dienst-
verlenende sector.

Conclusie
Het marketingtrendonderzoek 2010 geeft een interes-
sant beeld en markeert hoe marketeers met behulp van 
nieuwe media de koers naar groei proberen te vinden. 
Innovatie, nieuwe communicatieplatformen, merkbe-
leid, social networks en authenticiteit zijn echte marke-
tingonderwerpen waarin geïnvesteerd moet worden. 
Maar wel met een duidelijk plan en een harde rende-
mentseis. Het gaat om people, planet, maar zeker ook 
om profit. New business models en marketing accounta-
bility staan niet voor niets in de top-10. De grote uitda-
ging voor de marketeer in 2010 wordt hoe hij zijn merk 
authentiek neer kan zetten in deze nieuwe kanalen en 
hoe deze kanalen vanuit de communicatiefunctie door 
kunnen groeien naar de distributiefunctie.

* Onno Ponfoort en Martijn Laar zijn als adviseur werkzaam 
bij Berenschot op de adviesterreinen strategie, marketing en 
sales.
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