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MARKETEERS VOELEN  BUDGETDRUK

tekst  Onno Ponfoort*

Effectief benutten van social media is voor bijna 50 procent van de marketeers 

een prioriteit. Samen met ‘klant centraal’ en ‘authenticiteit’ zijn dat de 

toptrends van 2012. Afhankelijk van de sector en het niveau in de organisatie 

geven marketeers verschillende prioriteiten aan. Daarnaast zien we nieuwe 

trends en opmerkelijke afvallers. In 2012 wordt van de marketeer meer dan ooit 

een tastbare bijdrage aan het bedrijfsresultaat verwacht.

MARKETINGTRENDONDERZOEK 2012

Net als in 2008, 2009 en 2010 wordt het benutten van 
social media door marketeers de belangrijkste trend 
gevonden. Maar de redenen achter deze keuze liggen 
- meer nog dan voorheen - in de ogenschijnlijk goed-
kope manier van communiceren met de klant die 
social media bieden. Met minder geld dezelfde targets 

realiseren; zo kan de opdracht die marketeers krijgen het best 
worden gekarakteriseerd. Niet verwonderlijk dus dat accountabi-
lity en relevantie hun intrede doen in de top-8 van de marketing-
trends van dit jaar.
Het centraal stellen van de klant (vorig jaar trend nummer 5) 
wordt als trend nummer 2 vooral ingegeven door de behoefte om 
de marketingeuros zo effectief mogelijk te besteden. Authentici-
teit (vorig jaar nummer 1) is bittere noodzaak om in verschillende 
media, en in een steeds sneller communicerende wereld, geloof-
waardig te zijn. Deelnemende marketeers geven aan dat zowel bij 
het centraal stellen van de klant als bij authenticiteit geldt dat dit 
in de organisatie integraal moet worden aangepakt. In de board 
room, online, tijdens het proces van productcreatie, in alle activi-
teiten van de organisatie moet het doorklinken. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een basisvoorwaar-
de geworden. Het moet echt in de haarvaten van de organisatie 
zitten om het als marketeer nog als onderscheidend element te 
kunnen benutten. Alleen voldoen aan de regels is niet genoeg.
Mobile marketing (vorig jaar nummer 7) en innovatie (vorig jaar 
nummer 6) stijgen dit jaar. Marketeers geven van beide trends 
aan dat ze vooral zoekende zijn. Mobiele technologie biedt de 
mogelijkheid om op elk moment in contact te komen met de 
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klant. Hoe daar nu precies mee om te gaan is echter nog onduide-
lijk voor veel marketeers. De roep om innovatie is vooral ingege-
ven door de noodzaak om sneller tot conversie te komen.
Gaming, locatiegerelateerde marketing en merkbeleid komen in 
2012 niet voor in de top-10.

Verschillen tussen sectoren
Afhankelijk van de sector waarin men opereert geven marketeers 
verschillende prioriteiten aan. In de b-to-c-sector speelt authenti-
citeit een belangrijke rol. Meer dan 35% van de marketeers uit die 
sector geeft aan dat transparantie, consistentie en eerlijkheid de 
basis vormen voor hun campagnes. De kernwaarden van de orga-
nisatie van hoog tot laag uitdragen is een noodzaak. Zeker gezien 
het feit dat in deze sector het benutten van social media een 
prioriteit is voor 2012.

Marketeers in de industrie (b-to-b) geven vooral aan social media 
te gaan benutten en de klant nog meer centraal te zullen gaan 
stellen. Vooral de gewenste lagere kosten voor het in contact 
blijven met de klant duwen deze marketeers richting social me-
dia. Helaas wordt door weinig marketeers uit deze sector het 
element van de dialoog met de klant genoemd.
Dienstverleners geven meer dan gemiddeld aan dat accountabi-
lity voor hen een prioriteit is. In de fi nanciële dienstverlening is dit 
trend nummer 3. Het centraal stellen van de klant staat bij de 
fi nanciële dienstverleners zelfs op nummer 1. Meer dan in andere 
sectoren zijn fi nanciële dienstverleners op zoek naar de diepere 
behoeften van de klant. Bijna 50% van hen noemt deze trend. Het 
organiseren van focusgroepen, het monitoren van de effecten van 
campagnes, snel aanpassingen doen waar het resultaat of de 
beeldvorming afwijkt van de verwachtingen. De fi nanciële sector 

Marketeers gebruiken social media suboptimaal
Om echt succesvol om te gaan met social media is er een aantal rand-
voorwaarden. Het moet een bewuste keuze zijn, wat inhoudt dat er 
capaciteit voor moet worden vrijgemaakt. Social media vormen een 
real time-kanaal, dus moet je er als organisatie ook real time actief 
zijn. Social media kun je vooral inzetten om klanten te binden en hen 
te verleiden ambassadeur voor je te worden. Dat zullen ze alleen doen 
wanneer je de klant (doelgroep) echt begrijpt en als merk, dienst of 
product relevant voor hen bent. Pushen helpt niet, niet waarmaken 

van beloften is een doodzonde. Opmerkelijk is dat marketeers in 
het onderzoek aangeven social media vooral in te willen zetten om 
hun eigen boodschap te zenden. De mogelijkheid tot dialoog met de 
klant - die social media ook bieden - blijft vooralsnog onderbenut. 
Wil je social media succesvol inzetten dan moet het hele bedrijf eraan 
gecommitteerd zijn. Zowel de top, als alle medewerkers. Social media 
moeten deel uitmaken van de strategie en die strategie moet door 
iedereen gedragen worden

Het onderzoek
In maart en april 2012 voerde Berenschot samen met MarketingTri-
bune, en ondersteund door Nima, Marketingfacts, Platform Innovatie 
in Marketing (PIM), Stichting Techniek en Marketing (Stem), Marke-
ting Executive Center (Mec) en Sales Management Associatie (SMA), 
het Marketingtrendonderzoek 2012 uit. Het onderzoek werd dit jaar 
voor de negende keer in successie uitgevoerd. Er namen 713 marke-
teers deel, afkomstig uit retail (10%),industrie (15%), zakelijke dienst-
verlening (44%), fi nanciële dienstverlening (9%), maatschappelijke 

organisaties (10%), publieke sector (5%) en overige sectoren (5%). Van 
alle deelnemers geeft 21% aan op directie- c.q. commercieel manage-
ment-niveau werkzaam te zijn, in een marketing- of salesmanage-
mentfunctie is ook 21% werkzaam en 11% is communicatiespecialist.

Ga voor de complete rapportage van het onderzoek naar www.beren-
schot.nl/marketingtrends2012.

MT10 Marketingtrendonderzoek.indd   17 21-5-2012   13:11:40



MARKETINGTRIBUNE 
no 10 | 29 mei 2012 19

lijkt zich de publieke opinie echt aan te trekken.
Marketeers werkzaam in maatschappelijke organisaties, zoals 
onderwijs en zorginstellingen, gaan in 2012 het meeste van alle 
sectoren inzetten op authenticiteit (40%). Verder geven deze 
marketeers aan veel aan mobile marketing en innovatie te gaan 
doen. Opmerkelijk is wel dat in deze sector de minste aandacht 
uitgaat naar mvo en duurzaamheid. Maar het kan natuurlijk zo 
zijn dat dit voor hen reeds ‘gesneden koek’ is.
Marketeers in de publieke sector zetten daarentegen het komen-
de jaar nauwelijks in op authenticiteit (minder dan 10%) en zijn 
het minste gericht op het centraal stellen van de klant (minder 
dan 35%). Innovatie en mvo zullen in het marketingbeleid van de 
publieke sector de boventoon gaan voeren. Daarnaast zien we 
ook in deze sector een bovengemiddelde aandacht voor mobile 
marketing.

Functiegerelateerde prioriteiten
Afhankelijk van het niveau in de organisatie geven marketeers 
verschillende prioriteiten aan.
Opmerkelijk is dat communicatiespecialisten weinig oog heb-
ben voor nieuwe businessmodellen en het gebruik van netwer-
ken. Het lijkt erop dat zij bij uitstek social media zien als een 
kanaal om te zenden.
Duurzaamheid wordt door de operationele managers minder 
dan gemiddeld benoemd als prioriteit.

Impact op twee P’s
Wanneer marketeers gevraagd wordt op welke P de door hen 
aangegeven trends impact zullen hebben, wordt voornamelijk 
aangegeven dat de communicatie en - in mindere mate - de 
productontwikkeling zullen worden beïnvloed. Het lijkt erop 
dat marketeers voorgoed afstand hebben gedaan van het be-
nutten van de prijs als één van de instrumenten in hun toolkit. 
Nog opmerkelijker is dat in een multichannel omgeving waarin 
we ons nu bevinden, de invloed op het kanaalbeleid ook rela-
tief gering wordt geacht. Dit is een extra onderstreping van de 
constatering dat de social media vooral worden benut als eta-
lage, en niet als chatroom.

Wat is relevant?
In 2012 zullen marketeers de klant centraal stellen en hem 
veelvuldig via social media willen gaan benaderen. Meer dan 
voorheen zullen klanten daardoor betrokken worden bij het 
productontwikkelingsproces en bevraagd worden over hun 
ervaringen met producten en diensten. Of de klant daarop zit 
te wachten is maar de vraag. Goed oog hebben voor de behoef-
ten van de klant en op basis daarvan een genuanceerde keuze 
maken welke boodschap aan wie wordt gestuurd, is online nog 
geen gemeengoed. Relevantie voor de ontvanger moet het 
belangrijkste criterium zijn bij de keuzes die de marketeer 
komend jaar gaat maken.

*Onno Ponfoort is senior managing consultant bij Berenschot.
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