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Marketing is klantactivisme 

Bij bedrijven als Essent en de NS speelt marketing een essentiële rol in het vorm geven van de 

klantbeleving, het integraal klantgericht maken van de organisatie en het realiseren van groei. Waar 

marketing in veel bedrijven is vervallen tot een ‘one P’ discipline, brengt marketing in deze bedrijven 

de klant terug tot in de kern van de operatie. In dit artikel laten we via het Berenschot model voor 

marktgericht organiseren en twee praktijkcases zien hoe marketingstrategie succesvol kan worden 

doorvertaald in gerichte commerciële activiteiten, aansprekende financiële resultaten en een 

klantgerichte organisatie. Marketers die dicht op de klant en op de operatie zitten en die zich 

accountable en mensgericht opstellen, zijn daarbij een randvoorwaarde voor succes. Ex-

overheidsbedrijven die marketers de ruimte geven, worden zo een aantrekkelijke werkgever voor 

marketers die meer willen dan één P. 

 

Marketing in liberaliserende markten 

Als markten worden geliberaliseerd, krijgen (ex-overheids-) monopolisten te maken met 

marktwerking. Dat betekent concurrentie van nieuwe spelers en klanten met keuzevrijheid. Maar het 

betekent ook nieuwe kansen en meer speelruimte. De liberalisering van markten als  zorg, 

onderwijs, energie, post en het  openbaar vervoer is nu enkele jaren onderweg. Bedrijven die actief 

zijn in deze markten ondergaan een transitie van aanbod en subsidie gedreven monopolist tot 

klantgerichte commerciële marktspeler. Marketing speelt dan ineens een belangrijke rol, maar toch 

hebben marketers in deze bedrijven zich eerst moeten bewijzen. Vaak kregen zij te maken met 

interne scepsis (‘wat heeft de klant aan mooie verhalen’) , geringe invloed op de marketingmix (‘jij 

gaat niet over producten, prijzen en verkoopkanalen’), en botsingen met de trage overheidscultuur 

waren aan de orde van de dag . Menig marketer werd als messias binnengehaald, om na twee jaar 

gefrustreerd over gebrek aan invloed en commercialiteit af te haken. Toch heeft marketing zich in 

enkele bedrijven wel weten te ontwikkelen tot een platform voor groei en klantgerichte verandering.  

De cases van Essent en de NS laten zien hoe marketing van een (semi of ex-overheids)bedrijf een 

klantgerichte organisatie kan maken. 
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Case 1: de Nederlandse Spoorwegen1 

Toen de vorst deze winter het treinverkeer in Nederland zwaar hinderde, besliste een crisisteam bij 

de NS hoe de overlast voor de reiziger het best beperkt kon worden. Het crisisteam besloot welke 

lijnen voorrang kregen, hoe de reiziger werd voorgelicht en welke reparatieacties er tegen welke 

kosten prioriteit kregen. Lid van dit kernteam: de directeur consumentenmarkt.  

Dit voorbeeld geeft aan hoezeer marketing bij de NS geïntegreerd is in de dagelijkse operatie. Bij 

alles wat te maken heeft met het definiëren, vormgeven en uitgevoerd krijgen van de klantbeleving, 

speelt marketing een belangrijke rol. De kernfilosofie is dat de beleving van de klant en de 

maatschappelijke behoefte aan mobiliteit de zaken zijn die het bedrijf echt drijven. Marketing is de 

katalysator van deze filosofie. De NS wil de klantervaring op het hoogste peil brengen. Het is echter 

de operatie die die klantbeleving bepaalt en die mobiliteit moet waarmaken. De operatie heeft 

dagelijks 1 miljoen klantcontacten. Door in de trein en op locatie veel te sparren met en te buurten 

bij de operatie, houdt marketing de vinger aan de pols. Klantgerichtheid is niet van marketing alleen, 

maar van het hele bedrijf. Door dit begrip samen met de operatie concreet te maken, krijgt het vorm. 

Samen werken aan de twee gemeenschappelijke doelen heeft prioriteit. 

Achter de informele interactie staan echter harde kengetallen en gericht beleid die er voor moeten 

zorgen dat klantgerichtheid ook daadwerkelijk leidt tot harde resultaten. De strategie wordt jaarlijks 

doorvertaald in gerichte marketingacties. Aan elke actie wordt van tevoren een doelstelling (target 

setting) en een meetmethode gekoppeld. Marketing moet simpel, accountable en klantgericht 

blijven. Zo hebben de invoering van de OV chipkaart en het multichannel distributiebeleid (kaartjes 

kopen bij bv. Kruidvat of online) prioriteit gekregen. Daarnaast hanteert marketing meer dan 20 op 

de klant gerichte KPI’s. Die variëren van klanttevredenheid- tot wachttijdbelevingsscores en van 

brandtracking tot return on advertising data.  

Deze manier van marketing bedrijven houdt de kosten in de hand en vergroot de interne acceptatie 

en invloed van de discipline. Het stelt echter ook aparte eisen aan de marketer. Naast functionele 

kennis worden de marketers bij de NS geselecteerd op samenwerkingsbereidheid en gevoel voor 

verhoudingen. De manier van werken is succesvol: zowel het aantal reizigers als de 

klanttevredenheid is de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Marketing heeft daar als katalysator van 

klantgericht werken tastbaar aan bij gedragen. Dat heeft de positie van marketing  binnen de NS 

aanzienlijk versterkt. 

 

  

                                                      

1
 Deze case kwam tot stand m.m.v. Erik Beenen, directeur consumentenmarkt van NS Reizigers 
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Van overheidsbedrijf naar klantgerichte marktspeler 

Het voorbeeld van de NS laat zien dat marketing een belangrijke rol kan spelen in het marktgericht 

maken van organisaties. Een aantal zaken die als essentieel naar voren komen zijn: het vertalen 

van strategie in concrete acties, het monitoren van de resultaten van deze acties en het inbedden in 

de organisatie van de marketing functie. Op basis van deze case en de brede ervaring van 

Berenschot met het marktgericht maken van organisaties, kunnen de essentiële stappen om te 

ontwikkelen van monopolist naar klantgerichte marktspeler in het onderstaande model worden 

samengevat. 

Het Berenschot model laat zien dat er een aantal 

essentiële zaken zijn als een bedrijf marktgericht wil 

organiseren:  

 Het doorvertalen van de bedrijfsdoelstellingen in 

marketing (en sales) beleid. Marketing zal geen 

voet aan de grond krijgen als het niet 

rechtstreeks kan aantonen dat zij anderen helpt 

om de strategische belangen van de totale 

organisatie te verwezenlijken. 

 

 Keuzes maken. Alleen die activiteiten die meetbaar een bijdrage kunnen leveren aan de 

geformuleerde doelstellingen worden goedgekeurd. Als marketing relatief nieuw is, moet je het 

simpel houden. Aan complexiteit heeft de klant, de organisatie en de marketer zelf niets. 

 

 Transparant en accountable zijn. Resultaten van de activiteiten worden gemeten en zijn 

zichtbaar en bekend bij iedereen. In een marktgerichte organisatie  is de finance manager de 

beste vriend van de marketer. Immers, hij helpt de toegevoegde waarde van marketing tastbaar 

te maken. 

 

 Samenwerken. In bedrijven in liberaliserende markten waar marketing als een eiland naast de 

board maar ver boven de operatie hing, bleef hun invloed beperkt tot het advertentiebudget en 

corporate verbeterprojecten. Marketing is klantactivisme, en dat hoort thuis in de haarvaten van 

de organisatie. Marketing is niet de eigenaar maar de katalysator van dit activisme en hoort 

daarom nauw samen te werken met de operatie.  

 

De NS is niet het enige bedrijf dat er volgens de principes van dit model in geslaagd is om de 

transitie van overheidsbedrijf naar klantgerichte marktspeler te maken. In de onderstaande case 

wordt beschreven hoe de marketingfunctie bij Essent als één van de belangrijkste katalysatoren aan 

deze transformatie bijdraagt. 
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Case 2: Essent2 

Essent heeft sinds de liberalisering van de energiemarkt een commercieel transformatietraject 

ingezet dat het bedrijf integraal klantgerichter heeft gemaakt. De overkoepelende strategie was 

daarbij dat energie begint en eindigt bij de klant. Om dit voor elke medewerker concreet te maken is 

er eerst geïnvesteerd in de bewustwording van mensen. Vanuit een focus op  servicegerichtheid en 

betrokkenheid zijn allereerst de mensen met het directe klantcontact getraind en is er een omgeving 

gecreëerd waarin deze mensen klantgericht kunnen werken. Zo zijn verantwoordelijkheden laag in 

de organisatie belegd, zijn systemen verbeterd en processen ‘lean’ en simpel gemaakt. Via ‘waar 

loop ik tegenaan’ borden in de klantcontactcentra werden knelpunten gesignaleerd. Marketing pakte  

deze knelpunten vervolgens samen met de servicecenters, sales en operations  op. Leiderschap en 

change management zijn dan ook vaardigheden die bij Essent van elke marketer worden verwacht. 

Om de vooruitgang aantoonbaar te maken, worden KPI’s intern en extern gemonitored. Daarbij kijkt 

men zowel naar het proces (bv. kwaliteit van klachtenafdeling) als naar de uitkomsten daarvan (bv. 

klanttevredenheid en return on customer).   

De tweede stap was het vergroten van de klantwaarde. Ook hier was versimpeling van 

basiselementen als de factuur en de prijsopbouw het startpunt.  Omdat prijsvechters ondertussen 

zeer actief zijn in de markt, zijn de proposities aangepast. Voor de servicegerichte klanten zijn 

additionele diensten als groene stroom en energiebesparingsadvies geïntroduceerd. Voor 

‘gemaksklanten’ is de online gebruiksmanager geïntroduceerd. Voor de prijsbewustere klant zijn de 

(RWE/Essent) schaalvoordelen in de inkoop en trading omgezet in concurrerende prijsstellingen en 

is er een effectieve verdedigingsstrategie van voorlichting, klantbehoud en het terugwinnen van 

klanten gestart. Ook is de online prijsvechter ‘energie:direct’ in de markt gezet.  

Essent is nu bezig de derde stap te zetten richting volledig klantgericht bedrijf. De marketing 

competenties worden daartoe versterkt om het merkbeleid, de customer life time value en database 

marketing verder te professionaliseren. Marketing accountability wordt verder ingevuld om in staat 

te zijn om  marketing een breder mandaat te geven. Sowieso blijft centraal staan dat marketing met 

de business lines en de operatie gezamenlijk nieuwe klantgerichte initiatieven blijft initiëren en 

implementeren : zodra marketing een eiland wordt, zal de klantgerichtheid er onder leiden. 

Deze stappen hebben intern geleid tot een grote verbetering van de klantgerichtheid waar de 

externe klant aantoonbaar iets van merkt. De klanttevredenheidsscores van Essent zijn de hoogste 

in de branche en er wordt new business gegenereerd met de klantgerichte nieuwe diensten. De 

marketing discipline heeft hierin een belangrijke en aantoonbaar waardevolle rol gehad.        

  

                                                      

2
 Deze case kwam tot stand m.m.v. Erwin van Laethem, Chief Commercial Officer en lid van van de Raad van 

Bestuur van Essent 
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Wat doe je hier nog? 

Marketing is in veel bedrijven vervallen tot een ‘one P discipline’ die zich uitsluitend nog met 

communicatie en marktonderzoek mag bemoeien. Juist de besproken ex-overheidsbedrijven in 

liberaliserende markten laten zien wat marketers kunnen en misschien wel moeten zijn : 

katalysatoren van klantgericht gedrag en een platform voor business groei. In deze bedrijven heeft 

de marketing discipline zich moeten bewijzen. Daarbij is men teruggegaan naar de basisprincipes 

die in de gevestigde marketingbastions als de fast moving naar de achtergrond te zijn lijken 

verdrongen:  

1. marketing zit dicht op de klant en koestert de klantcontactmomenten; 

2. marketing zit dicht op de operatie, en initieert en implementeert samen met de andere 

afdelingen klantgericht gedrag ; 

3. marketing zorgt voor intern draagvlak en aantoonbare toegevoegde waarde door 

transparant en accountable te zijn; 

4. marketing stelt de mens centraal: systemen en instrumenten zijn ondersteunend. 

Marketing voldoet bij Essent en de NS aan de bovengenoemde voorwaarden. Dat maakt de 

marketingdiscipline bij deze en andere ex-overheidsbedrijven in liberaliserende markten een 

uitdagende discipline. Marketing moet zijn klantactivisme uitdragen in de soms nog stroperige 

cultuur, in een zeer dynamische marktomgeving en in bedrijven die vol in de maatschappelijke 

spotlights staan.  Marketers krijgen er echter wel de ruimte om het klantactivisme volledig te 

ontplooien. Ze hebben substantiële invloed op de kern van de bedrijfsactiviteiten, die op hun beurt 

vaak weer een hoger maatschappelijk doel dienen dan alleen het verdienen van geld. Dit maakt de 

ex-overheidsbedrijven als werkgever een aantrekkelijk alternatief voor de gevestigde 

marketingbolwerken. Menig marketer zal zich dan ook gaan afvragen of hij of zij de komende jaren 

een eroderend A- merk in de lucht wil houden, of integraal wil bijdragen aan de transitie naar 

klantgericht bedrijf van een maatschappelijke marktspeler. Kortom: wat doe je hier nog?  

 

Reageren? mail naar  m.laar@berenschot.com  

mailto:m.laar@berenschot.com
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