
De klant centraal stellen 

en dit tastbaar maken 

door de juiste content 

te leveren. Door grote 

hoeveelheid data te ver-

zamelen en te analyseren 

verwachten marketeers 

dit jaar een eind komen. 

Daarbij verliest men het 

eigen, authentieke, ver-

haal via storytelling niet 

uit het oog. Dat zijn de 

belangrijkste conclusies 

uit het Berenschot Marke-

tingtrendonderzoek 2014.

01 Klant centraal 45%

02 Contentmarketing 40%   03 Authenticiteit 38%

04 Big data 35%   05 Storytelling 27%   06 Innovatie en idee-generatie 23%

07 Accountability 22%   08 Crossmedia 21%   09 Mobilemarketing 21%

10 Social media 20%   11 Business modellen 19%   12 Transparantie 19%

13 Samenwerking 17%   14 Merkbeleid 15%

15 MVO 14%   16 Netwerken 14%

17 Conversie 13%   18 Kostenbeheersing 12%

19 Privacy 11%

20 Neuromarketing 10%
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HET ONDERZOEK
In maart 2014 voerde Berenschot voor de 
11de achtereenvolgende keer, samen met 
MarketingTribune, Marketingfacts, het 
Platform Innovatie in Marketing (PIM), de 
Stichting Techniek en Marketing (Stem), het 
Marketing Executive Center (Mec) en VM 
Magazine, het Marketingtrendonderzoek 
uit. 
Er namen dit jaar 360 marketeers deel, 
afkomstig uit retail en food (9%), agrifood 
(5%), industrie (12%), zakelijke dienstverle-
ning (52%), financiële dienstverlening (7%), 
overheid en maatschappelijke organisaties 
(14%) en overige sectoren (1%).
Van alle deelnemers geeft 22% aan op 
directie c.q. commercieel managementni-
veau werkzaam te zijn. Marketingmanagers 
en specialisten vertegenwoordigen 32% van 
de respondenten. Daarnaast is 16% commu-
nicatiespecialist en 30% werkzaam in 
overige commerciële functies.
Ga voor de complete rapportage van het 
onderzoek naar www.berenschot.nl/ 
marketingtrends2014.

tekst Rob Lindner en Onno Ponfoort*

De klant als 
kompas

Klant centraal
Dit jaar staat er geen maat op het be-
lang van de klant. Niet alleen zegt 45% 
van de respondenten dat klant centraal 
de belangrijkste trend is, het is volgens 
hen ook de trend met de meeste invloed 
op het beleid van hun organisatie. De 
noodzaak komt voort uit de druk vanuit 
de markt. ‘Steeds meer partijen sprin-
gen in dezelfde vijver. De klant ziet 
minder het verschil tussen producten.’ 
De relatie met de klant is dan essentieel 
om je te onderscheiden.

Content marketing
De klant binden aan het merk met goed 
aansluitende content vindt 40% van de 
respondenten belangrijk. Marketeers 
zien nieuwe kansen door het gebruik 
van data (zie big data). Maar: ‘Content 
marketing heeft een enorme impact op 
de organisatie, het vraagt om klantge-
richt en niet om productgericht den-
ken.’ Een betere match tussen content 
en ontvanger levert veel op. ‘Specifieke 
content voor elke specifieke fase in de 
salesfunnel om de conversie te vergro-
ten.’

organiseren’ staat hiermee in schril 
contrast.

Storytelling
Storytelling scoort dit jaar 27%. ‘Consu-
menten willen vertrouwen hebben in 
het bedrijf en begrijpen waarom ze voor 
een bepaald bedrijf moeten kiezen. 
Storytelling is de manier om de bood-
schap over te brengen.’ Storytelling, 
content marketing en authenticiteit 
haken alle drie aan op het overbrengen 
van een gevoel over de organisatie bij de 
klant. 

Authenticiteit
Van de respondenten geeft 38% aan 
authenticiteit als belangrijke trend te 
zien. Klanten moeten je geloven en je 
onderscheidende propositie kennen. 
‘Zonder authenticiteit is er geen werke-
lijk onderscheidend vermogen. Alles 
begint bij de werkelijke identiteit.’

Big data
In voorgaande edities wel marketing 
data genoemd, wordt big data nu door 
35% als belangrijke trend benoemd. 
Opmerkingen van respondenten ver-
klaren dit: ‘Het is de basis voor de rest; 
content marketing en big data gaan 
hand in hand’ en ‘Big data leidt tot een 
scherper klant- en bedrijfsinzicht.’ De 
reden voor dit belang wordt door een 
respondent treffend benoemd: ‘We 
moeten concurreren met veel andere 
bedrijven. Voor ons is het nu belangrijk 
om met behulp van de vele data die we 
hebben de klant centraal te stellen.’ 
Opvallend is dat de schaduwkant, pri-
vacy, pas op plek 19 komt. De commotie 
die ontstond toen ING aangaf klantge-
gevens te willen benutten ‘om voor 
onze klanten betere deals te kunnen 

Stijgers en dalers
De trendlijst wordt ook in 
2014 aangevoerd door het 
centraal stellen van de 
klant. In de top-5 worden 

contentmarketing (2) en big data (4) als 
nieuwe belangrijkste trends genoemd. 
Authenticiteit en storytelling handhaven 
zich in de top-5 op plek 3 en 5. 
Social media valt na vijf jaar uit de top-5 
en vinden we terug op plaats 10. Social 
media benutten is een basishouding ge-
worden. Je ermee onderscheiden lukt niet 
meer. Dit geldt ook voor MVO, gedaald van 
plek 8 naar 15. Innovatie en ideegeneratie, 
vorig jaar plek 4, staat nu op plaats 6,
Stijgers buiten de top-5 zijn: accountabi-
lity (van 12 naar 7) en cross media (nieuw 
op 8). De focus op cijfers, die met big data 
en accountability wordt onderstreept, is 
te verklaren uit de roep om onderbouwing 
van het marketing- en product develop-
ment-budget. ‘Elke marketingeuro wordt 
omgedraaid’, zegt één van de responden-
ten.
Cross media speelt daarbij een grote rol. 
‘We willen de klant bedienen via zijn voor-
keurskanaal, waarbij we door de hele 
keten één verhaal willen vertellen.’ Dalers 
zijn, naast social media en innovatie, 
vooral Mobile marketing (van 6 naar 9), 

samenwerking en allianties (van 7 naar 
13) en conversie (van 9 naar 17).
Bieden nieuwe technologieën genoeg 
mogelijkheden om in je eentje voldoende 
kanalen te kunnen bestrijken of fondsen 
bij elkaar te krijgen voor nieuwe proposi-
ties? Of zal het omslaan en stijgt het 
belang van allianties volgend jaar weer?

PlAAtS 2013 2014

1 Klant  
centraal

Klant centraal

2 Social media Content-
marketing

3 Authenticiteit Authenticiteit

4 Innovatie CRM and data-
basemarketing/
big data

5 Storytelling Storytelling
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Verschillen sectoren
Hoewel de top-5-trends in bijna alle sectoren 
hoog scoren, is het verschil tussen de secto-
ren groot. De belangrijkste trends binnen de 
retail zijn contentmarketing en authentici-
teit. Naast klant centraal, storytelling en 
cross media marketing (gedeeld op plek 3) 
wordt het belang van big data minder hoog 
ingeschat (plek 6).
Marketeers in de industrie vinden content-
marketing, klant centraal en authenticiteit de 
belangrijkste trends. Big data en storytelling 
worden minder gekozen. Accountability (op 
plek 4) en focus op verkoop (5) staan in de 
top-5. ‘Bij ons zijn kostenbesparing en aanto-
nen van toegevoegde waarde heel belangrijk.’
Marketeers in de zakelijke dienstverlening 
vormen de grootste groep in dit onderzoek. 
Het valt op dat zij minder belang hechten aan 
authenticiteit en meer verwachten van big 
data. ‘Om echt in gesprek te komen met de 
klanten en maatwerk mogelijk te maken is 
data-analyse en segmentatie noodzakelijk.’
Financiële dienstverleners zeggen zich, net als 
vorig jaar, vooral te gaan richten op het cen-
traal stellen van de klant. Maar liefst 70% 
noemt dit als belangrijke trend. Opvallend is 
dat binnen deze sector storytelling niet als 

belangrijk instrument wordt gezien, maar 
mobile marketing wel in de top-5 voorkomt. 
Dat kan verklaard worden met de vlucht die 
mobiel betalen aan het nemen is. 
Marketeers binnen de overheid en maat-
schappelijke organisaties stellen als eni-
gen niet zozeer de klant centraal maar 
focussen op authenticiteit. Netwerken, 
samenwerken en merkbeleid worden hier 
aanmerkelijk vaker genoemd. 
Brancheorganisaties geven aan dat juist 
samenwerking met leden en stakeholders 
een voorwaarde is voor succes. Veel van 
deze organisaties bevinden zich in een 
transitie, waarin de zoektocht naar de 
meerwaarde voor leden centraal staat. 
In de agrifood is een heel ander beeld 
zichtbaar. Big data speelt daar nog geen 
rol. Nieuwe businessmodellen en transpa-
rantie zijn belangrijker. Ook samenwerking 
en merkbeleid scoren in deze sector hoog. 

Directie wil iets anders 
Aan de directietafel wordt gelet op au-
thenticiteit en big data. Tevens worden 
innovatie en ideegeneratie, businessmo-
dellen en accountability hier relatief vaak 
genoemd. Op directieniveau wordt het 
effect van de marketinginspanningen en 
-investeringen nauwgezet gevolgd. 
De marketingprofessionals in de organisa-
tie, zoals de marketing- of productmana-
ger zijn vooral gericht op klant centraal en 
content marketing. Dit geldt ook voor de 
marketingcommunicatie- en pr-professio-
nals. Van deze laatste groep geeft maar 
liefst 60% aan zich vooral op contentmar-
keting te richten.
Wanneer je deze inzichten koppelt aan het 
feit dat storytelling op directieniveau zeer 
weinig, maar op tactisch en operationeel 
niveau juist veel aandacht krijgt, rijst de 
vraagt of er disconnectie ontstaat tussen 
het beleidsbepalende en het uitvoerende 
niveau in de organisatie. Het lijkt ons van 
belang dat de marketeers onderling meer 
afstemmen om te voorkomen dat zij hun 
positie als ‘vooruitgeschoven post van de 
organisatie’ verliezen. 

Impact op P’s
De invloed van de trends op de marke-
ting-P’s wordt steeds lager. Zo gaven de 

respondenten in 2013 aan dat 48% van 
de trends invloed heeft op het promotie-
beleid, dit jaar is dat slechts 41%. Vorig 
jaar vermoedde 28% impact voor kanaal-
beleid, in 2014 nog maar 24%. Dit is op-
merkelijk wanneer je bedenkt dat big 
data juist helpt om kanaalbeslissingen te 
nemen. Invloed op het prijsbeleid hebben 
de trends al jaren verloren, nog maar 16% 
van de respondenten zegt dat de trends 
van 2014 daar iets aan veranderen. 
Wij adviseren om de vier P’s in ere te 
herstellen, en in marketingplannen en 
activiteitenoverzichten expliciet aan-
dacht te besteden aan kanaalkeuze en 
prijsbeleid. Gezien de nadruk die op 
boardniveau wordt gehecht aan big data, 
businessmodellen en accountability, 
geeft dit grotere kans op het toegekend 
krijgen van de gevraagde budgetten.

Meten is weten
Marketeers geven in 2014 aan meer op 
basis van feiten hun aanbod en commu-
nicatie vorm te geven. Logisch, want 
zonder een gefundeerd en specifiek aan-
bod is het steeds lastiger om de klant te 
overtuigen. Tegelijkertijd blijft het van 
belang dicht bij de kernwaarden van de 
organisatie te blijven. Een authentiek 
verhaal is vereist, de echtheid ervan 
wordt ook door klanten onderzocht. 
Online surveys, pop-ups met vragen over 
de beleving, toestemming om nog een 
paar vragen te stellen na het telefonisch 
contact - we gaan er meer gebruik van 
maken. Al die data slaan we op en analy-
seren we, net zolang tot we precies we-
ten wat de klant wenst. Geen communi-
catie via onnodige kanalen, geen nieuwe 
producten waarnaar geen vraag is. Lean 
en Six Sigma doen in 2014 hun intrede 
binnen de marketingfunctie.

*Onno Ponfoort is adviseur strategische 
marketing en trendwatcher bij 
Berenschot. Hij is initiatiefnemer van het 
Marketingtrendonderzoek dat dit jaar 
voor de elfde keer is uitgevoerd. Rob 
Lindner is consultant bij Berenschot met 
als aandachtsgebieden strategie en mar-
keting.

GROEN TE DUUR?
•  Ook dit jaar gebruikten we een aantal 

twitterpolls om provocatieve uitspraken 

te toetsen. Hoe dichter de voor- en te-

genstemmers bij elkaar lagen, hoe inte-

ressanter. Wat te denken van:

•  ‘Sales heeft meer in de melk te brokke-

len dan marketing’ - 52% eens, 48% 

oneens;

•  ‘Marketeers benutten te veel communi-

catiekanalen om een goed overzicht te 

kunnen behouden’ - 41% eens, 59% 

oneens;

•  ‘Het personaliseren van producten gaat 

geen grote vlucht nemen’ - 53% eens, 

47% oneens;

•  ‘Groen heeft een te duur imago en zal 

daardoor nooit volledig ingeburgerd 

raken’ - 51% eens, 49% oneens;

•  ‘Marketeers houden zich niet bezig met 

de effectiviteit van hun marketingstra-

tegieën’ - 50% eens, 50% oneens

Gemiddeld Retail Industrie
Zakelijke dienst-

verlening
Financiële dienst-

verlening
Overheid en maat - 

schappelijke organisaties
Agrifood

Klant centraal 45% 36% 52% 44% 70% 37% 47%

Contentmarketing 42% 52% 58% 42% 40% 29% 33%

Authenticiteit 39% 44% 42% 34% 40% 50% 47%

Big data 37% 32% 21% 44% 40% 37% 7%

Storytelling 25% 36% 15% 25% 15% 29% 20%
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