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Marketing
Waar werken we aan?

Rondetafelgesprek
16 juli 2020



Alvast bedankt namens het PIM-team
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Betekenis van marketing I strategische koers PIM
12.00 – 12.20 uur

Start 
§ Opening door Yvonne Nassar, voorzitter PIM

§ Over purpose & inspiratie door Joris van Zoelen

§ Inzichten visiegesprekken en onderzoeken door 

Ariane Roos

§ Inzichten Why-sessie door Yvonne Nassar

12.20 – 13.00 uur

En nu verder
§ Ophalen inzichten uit break-out groepen

§ Sluiting

Break out groepen
§ We zien, we geloven: 

§ Wat spreekt je aan?

§ Wat wil je nog mee geven?

§ Wat is de rol van vakorganisaties en van PIM?

§ Spreekt de missie je aan? Laat van je horen!

13.00 – 13.15 uur



NEDERLAND
HET MEEST INSPIRERENDE 

MARKETINGLAND VAN EUROPA



Doe je 
marketinginnovatie

kennis op en breid je je 
netwerk uit

Krijg je als innovatieve 
marketeer een podium 

en waardering van 
vakgenoten

Hoor je als eerste 
over trends en 
loop je voorop 

Doe je mee?
Via de PIM-community…
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Waar werken
we aan?
"There is no persuasion 
without inspiration”
Barack Obama
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Een wereld zonder 
voedselverspilling

Urgentie: we gooien 1/3 van 
ons eten weg
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Urgentie: 2 miljoen kindslaven

Slaafvrije chocolade 
de norm maken
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Urgentie + Oplossing
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Urgentie
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Urgentie Oplossing
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Inzichten
visiegesprekken
Op zoek naar bouwstenen
voor het kompas
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§ Waar voorheen marketing de regisseur was van prijs, product, plaats en promotie, wordt 

momenteel enkel de ‘promotie’ gezien als belangrijkste taak van marketing.

§ Strategie is van Marketing naar Finance gegaan

§ Marketing is verworden tot een set aan dieptespecialisaties en mist de generieke regie.

§ De creatief, overkoepelende kant wordt erg gewaardeerd, maar de data driven kant heeft de 

overhand gekregen

Marketing = Communicatie en erg versnipperd
P
P
P
P

“Het zijn die mensen van de posters en folders.”“Als je niet oplet wordt marketing een bijzaak.”

“Hoe kan de merkenbouwer van morgen met specialistische ervaring de breedte zien? ”

“Zij hebben ook vaak lang tijd nodig om uit te leggen wat ze eigenlijk 
doen. Gaat direct in jargon.”
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§ De opgave is dat marketing letterlijk moet begrijpen wat er speelt in het leven van mensen en 

wat de implicatie hiervan is voor de business.

§ Marketing zou weer de verbinder moeten zijn tussen alle touchpoints die de organisatie met de 

klant heeft. Zowel extern als intern.

§ Marketing wordt geacht de maatschappelijke rol te pakken. Echter als ze deze pakken, wordt dit 

met wantrouwen bekeken: greenwashing.

§ Verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten is het onderdeel dat collectief 

opgepakt zou moeten worden. Dit kunnen de meeste organisaties niet alleen.

Marketing als driver van business en purpose

“Marketing is de volgende 
staffunctie geworden, met weinig 
bewijs van hun bijdrage.“

“Marketing moet aangeven hoe ze waarde creëren en veel meer kennis van finance krijgen.” 

“Marketing zou eigenlijk anders moeten heten. 
Je zou moeten reframen om duidelijkheid te 
scheppen tussen disciplines“
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§ Net als de versnippering in het vak zijn er veel organisaties, met overlappende rollen en is er 

momenteel geen partij die de verbindende factor kan spelen.

§ Behoefte aan interactie en inspiratie. Veel waardering voor goed netwerk en divers aanbod

§ Behoefte aan innovatie is er wel, over ‘nieuw denken’ en anders organiseren

De rol van de vakorganisatie

“De klant en marketing leading maken van de transformatie”

“Wie moet welke rol pakken. Wat doet BVA, wat doet NIMA, wat doet 

VEA, wat doet PIM. Het is wel heel veel.”

“Er zijn heel veel groeperingen en een trend naar meer samenwerking tussen brancheverenigingen en vakverenigingen en naar samenwerking onderling “
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In context van andere onderzoeken

§ Visiegesprekken met 7 ervaren marketeers; goede mix, maar n is klein

§ Om de inzichten te staven, hebben wij ze naast een aantal grote onderzoeken geplaatst:

o Forrester Predictions 2020

o Deloitte CMO Survey

o WARC

o WFA’s ‘The marketer of the future’

§ Conclusies komen overeen
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Inzichten
Why sessie met 
PIM-bestuur
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WE GELOVEN…

WE ZIEN…

…een wereld waarin grote maatschappelijke thema’s spelen, zoals economische uitdagingen, 
klimaatverandering en ongelijkheid.

Tegelijkertijd zien we ook dat er veel afstand is. Afstand tussen mensen. Afstand in de business, tussen 
privé en werk. Tussen marketeers en de maatschappij.

En het is complex. We kunnen het niet meer overzien. Er is te veel en het gaat te snel.

Marketeers verliezen de regie over strategie.

…dat de marketeer als geen ander de voelsprieten heeft voor de grote thema’s buiten, om vervolgens 
binnen de verbinder en inspirator te zijn om hiervoor oplossingen aan te dragen. 

Wat we zien gebeuren en geloven dat anders kan…
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En daarom willen wij…

Redefining marketing
to create a better world

for the many
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Aan de slag
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Huisregels

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk
Niets hiervan mag worden gepubliceerd

PIM deelt na de zomer de inzichten en resultaten in geanonimiseerde vorm.
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Break-out groepen

Voor de dialoog in de break-out rooms, graag op de 

link klikken in de mail die je hebt ontvangen.

Om 13.00 weer terug naar de hoofdsessie.

Mocht het niet lukken, bel dan even met 

Esther de Swart: 

06-42271109
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Tekstvlak om te typen

Tekstvlak om te typen

Tekstvlak om te typen

Tekstvlak om te typen
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En nu verder….
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Tof dat je van je hebt 
laten horen!
Bedankt J
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Ag
en
dA

PIM events 2020  

1-3 september NIMA Marketing Week

08 september Making the most out of digital transformation

26 oktober Werken aan vertrouwen

26 november PIM Marketing Literatuur Prijs 2020

Meld je snel aan: www.pimonline.nl/events

http://www.pimonline.nl/events
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Persoonlijk 
lidmaatschap

€275 per jaar

Los ticket

€149 per ticket

Bedrijfslidmaatschap
Klein maar fijn

(3 stoelen)

€750 per jaar

PIM-lid worden?

Bedrijfslidmaatschap 
Groots en meeslepend

(10 stoelen) 

€1950 per jaar
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Synergie Business for Good

Werkspoorkathedraal

Tractieweg 41, studio F

3534 AP Utrecht 

(030) 275 90 30 

www.synergie.nl

“First, we shape ourbuildings. 
Thereafter, they shape us.”
Winston Churchill


