future proof marketing

vernieuwing
is blijven
experimenteren

REGISTERMARKETEER
JAN WILLEM ONDERWATER
(WONDERWATER.NL)
VERFRIST MERKEN EN
DAAGT ORGANISATIES
UIT OM CONTINU TE
VERNIEUWEN. DAT DOET
HIJ MOMENTEEL ALS
(INTERIM) DIRECTEUR
MARKETING EN
E-COMMERCE BIJ CEWE.
ZIJN LESSEN BRENGT HIJ
IN DE PRAKTIJK ALS CEO
VAN NOSHIRT.

Future-proof marketing. Dat die term bestaat, zegt volgens
mij genoeg: het impliceert dat marketing niet vanzelfsprekend toekomstbestendig is. En ik denk dat dat klopt.
De meeste marketeers en organisaties zijn goed in het
herhalen van succesrecepten. Dezelfde inhoud en dezelfde processen, voorzien van een nieuw sausje. Daarmee
houden we onze business op korte termijn prima overeind,
maar sluiten we niet aan bij het veranderende gedrag, de
veranderende behoeftes, van consumenten. We doen wat
we deden, we krijgen we wat we kregen.
Het probleem is dat we dat pas merken op het moment
dat sluimerende veranderingen structurele veranderingen
zijn geworden, zoals nu toevallig afgedwongen door een
virus dat het vliegverkeer platlegt en thuiswerken in de
hand werkt. Eén-nul voor organisaties die daarvoor al (enkele van) hun marketingpijlen richtten op de flexwerkende
consument met vliegschaamte.

Marketing is een werkwoord
Organisaties vechten vaak tegen veranderingen: ze verdedigen hun producten of processen en kijken met argusogen naar partijen die het anders doen. Goede marketeers
omarmen die veranderingen juist. Beter nog: ze zorgen
ervoor dat ze voorop lopen, zodat er minder ruimte ontstaat voor andere partijen om aan de haal te gaan met The
Next Big Thing, zoals, ik noem maar wat, minder vlees eten
of duurzaam ondernemen. Verandering omarmen doe je
niet door af en toe een briljant idee van een frisse (externe)
medewerker door te voeren of je executie aan te passen.
Nee, future proof marketing moet verankerd liggen in je
strategie. Marketing is een werkwoord: je moet er continu
mee bezig zijn. En ik geloof dat er een aantal manieren is
om dat goed te doen.

Stick to your ‘stip’ & system
Om te beginnen: blijf bij je ‘stip’ en hou vast aan je eigen
manier van werken. Als de merkidentiteit van je organisatie
klopt en je gebruikt een marketingmodel dat prima werkt,
dan is er geen reden om het roer op dat vlak 180 graden
om te gooien. Als je “bij je systeem blijft” hoeft je team
zich niet bezig te houden met modellen en blijft er meer
ruimte om te focussen op inhoud en strategie. Precies waar
het wél om draait.
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Luister naar je minderheid
Grote veranderingen komen niet ineens:
ze zijn er al, ook onder een klein deel van
jouw doelgroep. Je kunt ervoor kiezen
om je volledig te richten op het (bekende)
gedrag en de wensen van het gros van de
consumenten. Maar wat heb je te verliezen
als je óók eens luistert naar die 5 of 10 procent van jouw klanten die het anders doen
of anders willen? Hun behoeftes nu kunnen
zomaar een voorbode zijn van wat straks
veel meer consumenten wensen.

Maak van verfrissing een interne
‘challenge’
Vernieuwing ontstaat pas echt als je durft
te experimenteren. Investeer daarin. Structureel. Richt een fractie van je marketingbudget op de stem van die minderheid.
Onderzoek mogelijke ‘next best things’
en creëer een speeltuin waarin je bezig
mag zijn met wat niet (direct) miljoenen
oplevert. Maak er een challenge van om te
verfrissen en zet het op de agenda. Voor
korte én middellange termijn.

Haal ‘wild geese’ binnen om je te
helpen
Denk vooral niet dat je alles zelf weet: ook
een fris team heeft oogkleppen op door de
structuur waarin je samen werkt. Schakel
daarom externen in die op een andere
manier naar de business kijken. Kies voor
de wild geese, mensen die het liefst niet te
veel van jouw business afweten en daardoor vragen durven te stellen die je zelf
niet eens meer kunt bedenken.

Durf te falen
Ga ervoor. Ontwikkel producten en
concepten met het idee dat ze misschien
helemaal niet succesvol zullen zijn. Je zou
als markeer eigenlijk structureel moeten
willen falen. Je hoeft namelijk helemaal niet
precies te weten wat de nieuwe trends of
structurele veranderingen worden, maar
je moet wél alternatieven achter de hand
hebben voor ‘mogelijke’ next big things. En
er ook weer afscheid van kunnen nemen.
Kill your darlings dus, als je ernaast zat.
Maar kiss your darlings als je de eerste
marketeer was die wist wat de toekomst
zou brengen. En daar briljant op hebt
ingespeeld.

de bucket
verbindt
Wereldwijd is het een hot topic,
maar in Nederland blijven
merken nog redelijk stil over
inclusiviteit. Wat doet Kentucky
Fried Chicken? Trix van der
Vleuten, CMO Northern Europe
bij KFC: ‘Inclusiviteit is een van de
kernwaarden van KFC.’
Klaas Weima interviewt Trix van der Vleuten, CMO Northern
Europe bij Kentucky Fried Chicken voor de zestigste
aflevering van CMOtalk.
Volgens Dinesh Sonak, managing director van ADCN,
staat de wereld in de fik, maar houden Nederlandse
merken zich stil. Ben je het eens met die quote?
‘Ik kan alleen iets zeggen over KFC. Wij kozen ervoor
om stil te zijn tijdens Blackout Tuesday, omdat we liever
iets doen, dan erover praten. We doen dit namelijk
elke dag: we hebben in onze restaurants medewerkers
met ruim 90 verschillende nationaliteiten en een zeer
diverse franchisegemeenschap. Ook onze werknemers
op kantoor zijn een diverse groep mensen, net als onze
restaurantbezoekers. We staan dus open voor iedereen
om een kijkje te nemen in onze restaurants en bedrijf.’
Maar toch, wat vind je persoonlijk? Ben je het eens
met Dinesh?
‘Er zijn een paar mooie voorbeelden van uitgesproken
Nederlandse merken. Bijvoorbeeld Tony’s Chocolonely, maar ook Ben & Jerry’s en Unilever die echt op de
voorgrond durven te staan. Maar het is een moeilijk
thema voor merken om voor op de barricade te staan,
zeker als je niet precies weet wat je wil. Dus ik snap het
ook wel als het iets meer tijd kost. Het is zo delicaat. Er
is nu een versnelling geweest waar misschien niet alle

53

merken op voorgesorteerd hebben. Dus
ik hoop dat we over een jaar een andere
stelling kunnen bespreken: wat het
mooiste voorbeeld was.’
Je hebt bij verschillende fast movers
gewerkt, nu dus de stap naar KFC.
Was het meteen liefde op het eerste
gezicht?
‘Nee, dat kwam pas toen ik als onderdeel van de procedure het restaurant
bezocht. Mijn beeld van fastfood, net
als bij zoveel mensen, was dat de kip
zo uit de vriezer de frituur in gaat. Maar
KFC werkt met verse kip, heeft koks in
dienst en daadwerkelijk liefde voor het
product. Het eten wordt geserveerd
door een divers team van mensen met
een eigen verhaal over waarom ze bij de
KFC familie willen horen. Ik wilde ook
mijn steentje bijdragen. En KFC is een
challenger brand, wat ik ook heel leuk
vind.’

