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There’s always
a next level and
we can help you
get there
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Als het water stijgt, moeten de dijken omhoog. Dat vinden we heel
normaal. Zo zien we ook de eisen aan de commerciële organisatie
stijgen. Omdat nieuwe aanbieders de markt ontwrichten. Omdat
de consument de klantreis steeds vaker digitaal begint. Omdat de
consument én lage prijzen, én een eenvoudig en gemakkelijk proces
én een waardering voor zijn klandizie wil zien. En zich ook nog eens
wil identificeren met een merk dat zijn waarden uitdraagt. 24 uur per
dag. In onze adviespraktijk merken we dat bij een aantal voorlopers
het dijkalarm al is afgegaan. Wat zijn de maatregelen die zij treffen
om de commerciële organisatie aan te passen aan de uitdagingen
van de toekomst? ‘Fit for the job’ met fijnmazige marketing,
overtuigende proposities, off- en online integratie. Maar ook
‘fit for the board’: flexibel, ondernemend, accountable, ‘agile’.
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De marketingorganisatie naar een hoger plan

 oe Wehkamp, ING, Spotify, FBTO en KPN hun commerciële
H
organisatie op onderdelen aanpassen

Een paar voorlopers
Wehkamp heeft een belangrijke en zeer zichtbare marketingtransitie
ondergaan
Dit uit zich in werkelijk alle facetten. Niet alleen in de manier waarop de website en logistieke
operatie functioneert. Het gebouw, de inrichting, de mensen: alles is meegegaan in de transformatie.
Wie nu een bezoek brengt aan hetzelfde voormalig grijze gebouw waant zich bij een start up.
Jonge, ambitieuze mensen, een receptie uitgerust met grote Apple-schermen. Maar ook
achter de schermen is er behoorlijk wat veranderd. Bijvoorbeeld in de marketingorganisatie.
Campagnemanagers zijn beurtelings, als een soort officier van dienst, verantwoordelijk voor
een campagnemaand. Wat opvalt aan al die mensen is het oog voor detail, wat goed past bij de
retailorganisatie die zij in de kern zijn.

Scrum geldt als leidend principe in het organizational design van ING
ING is al een aantal jaren intensief bezig om Business Scrum in de marketingorganisatie te
integreren. En dat wordt vrij rigoureus toegepast. Wat ooit begon als een ‘Way of Working’
is inmiddels uitgegroeid tot het leidende principe onder het organizational design. Ook de
teamstructuur en de thema’s waaraan gewerkt wordt, worden op een andere manier ingevuld.
Het hogere doel is om de klant financieel fitter te maken. De teams worden meer op NPS dan op
omzet en winst gestuurd. De volgende stap die gezet wordt is om deze nieuwe Way of Working
nog meer in te bedden in de organisatie. Daarbij wordt gekeken hoe andere, meer ontregelende
organisaties dit doen.
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Autonome teams met een helder mandaat kenmerkt Spotify
Spotify is hiervan een bijzonder voorbeeld. Daar is een organisatie geëvolueerd, die wordt
beschreven aan de hand van een stammen-metafoor. Hiermee hebben zij duidelijk het evenwicht in
de traditionele matrixorganisatie verlegt naar kleine, multi-disciplinaire en autonome teams met een
helder mandaat.

Samenstelling team hangt bij FBTO af van de opdracht
FBTO heeft een compacte marketingorganisatie, maar laat indrukwekkende resultaten zien. Ook
hier is een aantal jaren geleden een koers ingezet die wegleidt van de functionele organisatie.
Multi-disciplinaire marketingteams werken intensief samen aan een bepaald topic. Deze topics
zijn flexibel gedefinieerd, niet meer vanuit de traditionele inrichtingsprincipes. Een team heeft
bijvoorbeeld de (langlopende) opdracht om de positie in de automarkt te verbeteren, terwijl een
ander team zich bezighoudt met de klantbeleving en weer een ander met instroom van nieuwe
klanten. Afhankelijk van de opdracht wordt de samenstelling van het

Wat ooit begon
als een ‘Way of
Working’ is inmiddels
uitgegroeid tot
het leidende
principe onder het
organizational design
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team bepaald.

Online afdeling is volledig geïntegreerd in de
marketingorganisatie van KPN
De nieuwe KPN organisatie draait om digitale competenties. KPN
heeft de online en de marketingorganisatie volledig geïntegreerd.
Daarbij heeft ruwweg de helft van alle functies een online component.
Maar … ‘digital is not the answer to all commercial problems’. De
uitdaging is om digital en ‘traditional’ zo vloeiend mogelijk met elkaar
te integreren.

Wat kunnen we
leren van deze
voorlopers?

We zien zeven duidelijke
ontwikkelrichtingen...
1.

Ruimte en autonomie voor de teams.

2.

Agile voortbrengingsmechanismen als verbindende factor.

3.

Verbind bovenmatig competente mensen (‘rebels’) aan jouw
‘cause’.

4.

Continu investeren in het ontwikkelen van nieuwe
marketingcompetenties

5.

Open the black box

6.

Dienend inhoudelijk leiderschap

7.

Marketing minded ecosysteem

De marketingorganisatie naar een hoger plan
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1.	Ruimte en
autonomie
voor de teams
Waar voorheen het primaat nog vooral berustte bij de hiërarchische
as (‘top down’), verleggen de voorlopers het primaat naar het
multidisciplinaire team (‘bottom up’). Niet de functionele indeling
en de teammanager zijn de motor, maar het voortdrijvende
vermogen van het team zelf staat centraal. Vergelijk het maar met
voorwielaandrijving (de teammanager zet de taken en de lijnen uit,
het team komt er achteraan en vult in) en vierwielaandrijving (het
team komt met plannen en ideeën en de teammanager past deze in
in de lijnen binnen de organisatie). Dat laatste is iets ingewikkelder
om tot stand te brengen, maar levert veel meer tractie en energie.

Het ordenende principe binnen de marketingafdeling verschuift hiermee van functioneel naar
opdracht georiënteerd. En dan niet opdrachten voor de korte termijn(projecten), maar opdrachten
met een looptijd van minimaal 2 jaar en een intrinsieke klantgedreven missie. Bijvoorbeeld:
‘Zorgervoordat we een leidende positie op de ZZP-markt verwerven’, ‘Creëer een customer
experience die vergelijkbaar is met het Ritz-Carlton hotel’. De zingevende opdracht voor de
gehele (commerciële) organisatie, bij voorkeur verwoord in een pakkende missie, een WHY of
tegenwoordig een MTP1) , wordt opgedeeld in een aantal deelopdrachten. Met daarin inspiratie,
ruimte en mandaat voor de teams. De teams worden geformeerd aan de hand van de opdracht,
in plaats van dat de opdrachten worden aangepast aan de teams. Hiermee ontstaat een soort
‘Cellenstructuur’ van teams van circa 6 tot maximaal 9 kernmensen.

Teams worden ingedeeld op basis van een klantgedreven missie
Oude discussies binnen de marketingafdeling gingen vaak vooral over capaciteit. Nieuwe
discussies gaan veel meer over prioriteit en snelheid (time to market). Opdrachten worden altijd
multidisciplinair geformuleerd en dus worden de teams ook multi- disciplinair samengesteld.
Opdrachten zijn ‘kop staart’ en omspannen daarmee altijd de verschillende fasen (define-designdeliver). Om te voorkomen dat teams door deze veelheid aan uitdagingen kopje onder gaan, wordt
er veel aandacht besteed aan de ‘way of working’.

1)

Massively Transformative Purpose; een inspirerend hoger doel om iets radicaal te
veranderen, de wereld te verbeteren (uit: Exponentiele organisaties, van o.a.
Yuri van Geest).
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2.	Agile
voortbrengings
mechanismen als
verbindende factor
Teams worden getraind in een werkwijze (way of working) die ze
leert te focussen binnen de commerciële dynamiek. Deze way
of working is zo’n sterk onderdeel van de werkwijze dat het een
vorm van aanvullende besturing wordt. Vergelijk het maar met de
modus operandi van een mobiele eenheid: omdat mensen niet
meer na hoeven te denken over een aantal essentiële, ingetrainde
basistactieken, kunnen ze zich volop naar buiten richten op de strijd.
Zo kun je op basis van een afgestemde ‘Way of Working’ ook in
de commerciële organisatie de gezamenlijke blik veel meer naar
buiten richten. Naast snelheid en focus creëer je hiermee een
gezamenlijke taal, zodat medewerkers en ervaringen over teams
heen inzetbaar worden.

Naast snelheid en
focus creëer je een
gezamenlijke taal

Meestal zijn de methodieken die ten grondslag liggen aan de ‘Way
of Working’ afgeleid van een breder binnen de organisatie gangbare
systematiek als Lean of Scrum. Deze werkwijze wordt passend
gemaakt voor de commerciële omgeving. Zo wordt er bijvoorbeeld
gewerkt met proposities die worden gedefinieerd volgens vaste
formats en in een voorgekookt proces, waarbij de klant zo intensief

mogelijk betrokken wordt: (soft) launch-verbeter-scale up. De focus ligt op continu verbeteren en
daarmee op het ontwikkelen van het leer- en verandervermogen van de commerciële organisatie.
‘If the rate of change inside the organization is less than the rate outside, the end is in sight’, zei Jack
Welch al in 2005.

De marketingorganisatie naar een hoger plan
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Om te voorkomen
dat de autonomie
van de teams
contra-productief
wordt, zijn
aanvullende
vormen van
kennisuitwisseling
en -overdracht
ingeregeld

Ruimte om te experimenteren en te innoveren
Tegelijkertijd wordt er ruimte om te experimenteren ingebouwd, om
ook het innovatieve vermogen aan te boren. Dat kan op verschillende
manieren. Spotify doet het doordat ze hacktime inbouwen voor de
medewerkers. Google heeft de beroemde 20% tijd die mensen zelf
kunnen invullen. Andere organisaties geven ruimte om met start-ups
of met ‘attack your own company’ bezig te zijn. In Nederland worden
dit soort initiatieven enigszins beknot, omdat mensen sowieso relatief
weinig tijd aan hun eigenlijke taak besteden.
Om te voorkomen dat de autonomie van de teams contra-productief
wordt, zijn aanvullende vormen van kennisuitwisseling en -overdracht
ingeregeld. Dit varieert van zogenaamde townhall meetings, waarbij
teams anderen laten zien waar ze mee bezig zijn tot de implementatie
van ondersteunende tools als Yammer etc.

10
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3.

Verbind
bovenmatig
competente
mensen (‘rebels’)
aan jouw ‘cause’
Deze manier van werken kan alleen maar slagen als er binnen
het team bovenmatig veel talent aanwezig is, dat optimaal tot
ontwikkeling komt vanwege de gezamenlijke drang voorwaarts. Dit
klinkt natuurlijk als een open deur, maar hier ligt in Nederland nog
een flinke uitdaging. Tijdens een symposium bij het WK Hockey 2014
stelden we een groep van circa. 50 CMO’s de vraag: Heb je liever
10 zevens of 6 negens? Een overgrote meerderheid kiest op zo’n
moment voor kwaliteit. Maar de realiteit is anders. ‘Achter de feiten
aan lopen’ is de rode draad in vele gesprekken die we voeren over
de kwaliteit van de marketingafdeling. Ook horen we marketingdirecteuren wel eens verzuchten dat zo’n 20% van de mensen alle
belangrijke marketingprojecten draait.

Als mensen
worden ingepast
in de bestaande
organisatie is het
nieuwe er snel van af

Gemiddeld rapportcijfer marketingorganisatie
ligt nog ver van de ambitie
In een benchmarkonderzoek dat we uitgevoerd hebben onder
zo’n 40 commerciëleorganisaties, scoren managers hun eigen
marketingorganisatie met een gemiddeld rapportcijfer van zo’n 6+ en
is de ambitie gemiddeld een 8-. De achilleshiel is vaak communicatie,
propositiekracht, factbased en digitally savviness. De traditionele
oplossing binnen marketing is om die specialismen dan maar nieuw
op te gaan bouwen. Lees: mensen werven met een bewezen track

record op deze zaken. Maar als deze mensen worden ingepast in de bestaande organisatie dan
is het nieuwe er snel van af en is de kans groter dat deze nieuwe mensen zich aanpassen aan de
heersende conventies dan omgekeerd. Als je deze mensen al kunt vinden en als je ze al bereid krijgt
zich aan jouw organisatie te verbinden.

De marketingorganisatie naar een hoger plan
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Selectie van mensen die merkwaarden intrinsiek in zich hebben
In het licht van de nieuwe marketingskills rondom online en fact based marketing regeert schaarste
en is het soms lastig de beste mensen naar je eigen organisatie te trekken. Voorlopers slagen
hier relatief goed in. Ze weten beter wat ze nodig hebben. Ze opereren, vanwege de autonome
teamstructuur, wat vaker aan de voorkant van de markt en kunnen

Bij het benutten
van extern
arbeidspotentieel
speelt bezieling een
belangrijke rol

daarom net wat uitdagender werk bieden. Bovendien zijn ze
vaak wat meer extern georiënteerd en hebben daarmee betere
netwerken in de juiste talenten-vijvers. Ook valt op dat voorlopers
een grotere voorkeur voor diversiteit aan de dag leggen; je komt er
vaker buitenbeentjes (‘nerds’) tegen die zich hooglijk gewaardeerd
weten. Opvallend is verder dat zij bewust selecteren op aan de way
of working verbonden soft competences (samenwerken, leren,
extern georiënteerd), naast de hard competences. Zo gaf een
marketingdirecteur aan dat hij niet meer bezig is om nieuwe mensen

de merkwaarden van zijn organisatie aan te leren, maar dat hij bewust selecteert op mensen die de
merkwaarden al intrinsiek in zich hebben. Bijvoorbeeld doordat zij een achtergrond en passie in de
horeca hebben.
Ook bij het benutten van extern arbeidspotentieel speelt bezieling een belangrijke rol. Juist de
betere zelfstandige opererende marketeers willen zich verbinden aan een grote (in deze tijd liefst
duurzame) ambitie, energieke teams en slimmecollega’s. Samenwerking met adviseurs of externe
leveranciers is gebaat bij een duidelijke richting; ook hier speelt een fit op passie, way of working en
kernwaarden minstens zo’n grote rol als een inhoudelijkematch. Kortom, als je in staat bent om eigen
en externe rebels aan jouw cause te verbinden, dan ontsluit je daarmee een magische cocktail van
talent en tractie.

12

Whitepaper februari 2016 • VODW

[I THINK POSITIVELY.]
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4.	Continu investeren
in het ontwikkelen
van nieuwe
marketingcompetenties
27% van de mensen die zich bezighoudt met communicatie en
informatie geeft zelf al aan dat hun inhoudelijke bekwaamheden
achterblijven bij wat de markt vraagt.

En dat is dan nog maar op onderhoudsniveau. Voorlopers hebben methodieken waarmee zij elk jaar
tot wel drie/vier keer meer (nieuwe) inhoudelijke kennis injecteren in de commerciële organisatie
dan de gemiddelde organisatie. Bijvoorbeeld door een mentorprogramma, waarin de managers
zich laten inspireren door jonge high potentials waar het gaat om social media, of een Academy,
ondersteund met een online kennisplatform waarin de nieuwste inzichten binnen de organisatie
worden rondgepompt.

Marketingkennis
continu up-to-date houden
Ook de war room van Procter and Gamble, waarin
alle relevante inzichten rondom een marketingthema
geprojecteerd kunnen worden, geeft invulling aan dit idee.
Heineken, Coca Cola en andere traditionals hebben hierin
hun eigen invulling gekozen, evenals Google, Amazon
en andere ‘nieuwkomers’. De invulling kan afwijken,
maar de achterliggende gedachte is overal hetzelfde: de
halfwaardetijd van relevante marketingexpertise is dalende.
Waar je 10-15 jaar geleden moeiteloos 5 jaar vooruit kon met
je campagnemanagement kennis, is die nu na 2-3 jaar al
sterk verouderd.
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De
halfwaardetijd
van relevante
marketingexpertise
is dalende

5.

Open the black box
Opvallend is dat de voorlopers geslaagd lijken om marketing en
commercie te demystificeren. Waar we bij andere organisaties nog
wel eens horen dat marketing een black box is, en dat niet duidelijk
is wat de ‘200 mensen op de marketingafdeling’ allemaal uitvoeren,
zien we juist bij de voorlopers een grote mate van duidelijkheid
en acceptatie van de toegevoegde waarde. Omdat ze niet bezig
zijn met functionele optimalisatie (‘de beste commercial’, ‘een
gedegen markt- analyse’), maar opdrachten hebben die 100%
aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. En niet bezig zijn met
vergezichten, maar kortcyclisch verbeteringen aanbrengen in de
huidige marktbewerking. Uiteraard wel vanuit de overkoepelende
klantgedreven missie (‘purpose’).

Een centrale rol is
weggelegd voor het
inrichten van korte
feedback loops

Een centrale rol is daarin weggelegd voor het inrichten van korte
feedback loops. Onder andere door het institutionaliseren van A/B
testing. Maar ook meetbare voortgang in de vorm van actuele, real
time of anders toch dagelijkse dashboards. Een organisatie heeft
daarbij heel bewust ervoor gekozen om de target setting voor het
gehele team hetzelfde te houden, zodat samenwerking ook op
die manier geborgd is. Een andere best practice die we op dit vlak

tegenkomen is het fenomeen OKR2), waarbij voor alle front office medewerkers dagelijks gekeken
wordt of de doelstellingen gehaald worden. Online is dit een tweede natuur, maar de kunst is om dit
ook in het contact center, op de winkelvloer en in het accountmanagement door te voeren.

Competenties via gerichte injecties ontwikkelen
De stap die enkele organisaties daarbij ook gemaakt hebben is het kwantitatief inzichtelijk maken
van de kwaliteit van de verschillende commerciële competenties. Hoe goed ben je nu echt als het
gaat om propositie-ontwikkeling? Of campagne-management? Door op individuele basis, aan de
hand van een online assessment de kwaliteit objectief over de volledige marketing waardeketen
te meten, kun je kijken waar ontwikkeling gewenst is. Om deze vervolgens via gerichte injecties
vorm te geven. En op deze manier de kwaliteit, het leer- en verandervermogen van de commerciële
organisatie nog verder te versterken.

2)

Objectives and Key Results; een versimpelde vorm van KPI’s in de vorm van een
eenduidige, korte termijn norm die wordt nagestreefd door het team. Bijvoorbeeld: ‘150
aanvragen per week’.
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De kracht van de OKR (Objectives and Key Results) is dat deze
dagelijks, op een persoonlijk niveau richting geeft aan resultaat in
lijn van de geformuleerde ambitie. Zo is voor een online verzekeraar
bijvoorbeeld de team OKR dat er 50 polissen per dag gesloten moeten
worden om een gezonde ontwikkeling te waarborgen. Natuurlijk moet
ook de uitstroom niet te groot zijn en natuurlijk moet er gekeken
worden naar de kosten per polis, maar de groeilijn moet zich minimaal
rondom dit niveau ontwikkelen. De kunst zit erin om niet te werken
met een hele set aan KPI’s, maar er één bovenuit te tillen. Dit geeft
vervolgens richting aan allerlei activiteiten die er plaatsvinden:
leadgeneration en -nurturing, conversie- optimalisatie etc.

De marketingorganisatie naar een hoger plan
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6.	Dienend
inhoudelijk
leiderschap
De rol van teammanager verandert behoorlijk bij de nieuwe werkwijze
van deze voorlopers. Ze moeten opereren in dienst van het team, in
plaats van het team aan te sturen. Verbinden in plaats van verdelen.
Inhoudelijk leiderschap tonen. Dat is niet voor iedereen weggelegd.
Zeker waar de teammanager in zijn eerste managementfunctie bezig
is, lijkt het contra-intuïtief. Niet de hark staat bovenaan, maar het
team. In sommige gevallen wordt er daarom ook voor gekozen de
teams (verregaand) zelfsturend te houden.

Ook de rol van marketingdirecteur of CMO wordt er in eerste instantie niet eenvoudiger op.
Traditioneel bestaat de neiging om de commerciële organisatie bij aanstelling grondig te
reorganiseren. Waarna grotendeels dezelfde mensen in iets andere functies en soms met
net andere leidinggevenden min of meer hetzelfde werk gaan vervullen. Transformeren, niet
reorganiseren, lijkt het devies van de voorlopers. Men gelooft niet zozeer in het herinrichten van
de hiërarchisch
organisatorische lijnen, maar meer in het op een andere manier uitvoeren van de
De
kracht....
dagelijkse werkzaamheden en daar de juiste kaders bij formuleren.

Bij sommige
organisaties waar
wij binnenkijken
zien we dat minder
dan 20% van de tijd
besteed wordt aan
de kernactiviteiten

Traditionele functieomschrijving wordt
irrelevant
Bij sommige organisaties is daarmee ook de functieomschrijving
bijna irrelevant geworden. Bij navraag naar het takenpakket van de
communicatiemanager van een online verzekeraar gaf de betreffende
manager aan dat zij minder dan 10% van haar tijd aan de beschreven
werkzaamheden spendeerde. Bijna 90% van haar tijd was zij bezig
met het stimuleren van zelfwerkzaamheid van de teams waar zij
sponsor van was.

Juist omdat het niet meer gaat om een (duidelijk merkbare) en vaak tijdelijk verlammendereorganisatie maar veel meer om een zachte revolutie is het van belang om het proces wel goed
te markeren. Voorlopers doen dat bijvoorbeeld door de teams een zeer fysieke eigen identiteit te
geven, inclusief aankleding van hun werkruimte. Iets wat je bij start ups ook duidelijk ziet. Ook in
het management wordt aan de hand van enkele bold moves duidelijk gemaakt dat het serieus is.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan het terugschroeven, verkorten en anders inrichten van een aantal
overlegsituaties. Of het wegstrepen van de tijdslurpende en verplicht aanvoelende BiLa’s. Bij
sommige organisaties waar wij binnenkijken zien we dat minder dan 20% van de tijd besteed wordt
aan de kernactiviteiten (campagnes, customer engagement activiteiten)!

18
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Een ander fenomeen dat we terugzien bij de voorlopers is dat ze aan ‘traveling light’ doen. Neem
in de verandering zo weinig mogelijk gewicht mee. Op zoek naar de juiste balans in owned assets
and hired assets. Zowel in mensen, in systemen, in kanalen en media platforms. Leidend tot een
forse reductie van het aantal mensen in de marketingorganisatie, maar tegelijkertijd wel een forse
kwaliteitsinjectie.

De marketingorganisatie naar een hoger plan
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7.	Marketing minded
ecosystem
Dit alles kan alleen maar slagen in een organisatie waar iedereen
zich realiseert dat commercie een gezamenlijke activiteit is. Liefst
ingericht vanuit een Marketing Leadership-gedachte, waar alles en
iedereen de klant(behoefte) centraal stelt. Om daar vervolgens met
vereende krachten invulling aan te geven. Waar de systemen dit ook
mogelijk maken in plaats van frustreren.

Natuurlijk is er een groot verschil tussen organisaties waar fysieke producten langs een kassa
gaan versus dienstverlenende organisaties. Waarbij die eerste een bijna directe feedback en
meetbaarheid weten te realiseren.En de marketingafdeling van dienstverleners er vaak allerlei
klussen bij moet nemen. Bijvoorbeeld rondom het verzamelen en ordenen van klantdata, die later
weer benut kan worden.

Het verschil tussen de voorlopers en andere
partijen is niet dat zij alles al in orde hebben.
Wel dat zij zich niet laten weerhouden om in
weerwil van het onvolmaakte toch elke dag
te werken aan hun ambitie: het elke dag weer
een beetje beter doen voor de klant.

20
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VODW & Commerciële
Organisatie ontwikkeling
Energie, inhoud, slagkracht en voorspelbaarheid van de commerciële
organisatie verhogen. Onze rotsvaste overtuiging: ‘There’s always a
next level and we can help you get there’.

Visie
De commerciële organisatie heeft een helder doel: het aantrekken, ontwikkelen en behouden
van voldoende klanten door ze op een zo eenvoudig mogelijke manier relevante en inspirerende
oplossingen te laten vinden, kopen en gebruiken. De huidige markt kenmerkt zich door complexiteit:
fragmentatie in kanalen, onvoorspelbaar klantgedrag en een soms dodelijke cocktail van disruptie
en commoditisering. Dit vraagt om dynamische, high performing commerciële organisaties.
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Marketing-, verkoop- en service-afdelingen die gezamenlijk effectief inspelen op veranderende
klantbehoeften. Die nieuwe oplossingen schaalbaar in de markt zetten. Die continu werken aan
betere voorspelbaarheid van het resultaat. Die optimale klantervaringen realiseren op basis van
gedeelde kernwaarden: obsessie voor de klant, vooruit denken, de kracht van eenvoud en de kracht
van samenwerking. Commerciële organisaties waarbij het verandervermogen gelijke tred houdt
met de dynamiek van de markt.

Expertise
VODW heeft een track record in het ondersteunen van grotere ondernemingen bij het neerzetten
van deze Next Level commerciële organisatie. Van het internationaal ‘alignen’ van een dealer service
of tied agent-organisatie tot het herinrichten van marketingorganisaties. Van het verbeteren van de
topinrichting (‘governance, takenpakket CMO’) tot het invullen van Marketing Academies voor het
commercieel management. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak, die stoelt op bewezen pijlers:
1.	Een snelle 360o ‘röntgenfoto’ van de huidige situatie op basis van een combinatie van self
asessment en onze expert opinie.
2.	Een inspirerende en tegelijkertijd concrete verbeelding van de ambitie, in lijn met de purpose
van de totale organisatie.
Op basis van best practices en benchmarks voegen we dromen, realiteit en haalbaarheid
samen tot één ambitie voor de commerciële organisatie.
3.	Een integraal transformatietraject op 4 dimensies:
•	het faciliteren van de gewenste ‘Way of Working’ inclusief de noodzakelijke tooling en
ondersteuning. Denk daarbij aan topics als Agile werken, Business Planning, Marketing
Leadership, Propositie-ontwikkeling, Smart campaigning, Digital Marketing, Consumer
Insights;
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•

aanvullen van de noodzakelijke commerciële expertises;

•

performance management; van target setting tot commerciële informatievoorziening;

•

het optimaliseren van de resources en organisatie-inrichting.
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It’s the job of the CMO to
continue finding ways
to make organizations
more effective - not just
the marketing spend
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VODW is met zo’n 100 professionals de aanjager van digitale
transformatie en klantgerichte vernieuwing voor grote
ondernemingen

Business Transformers
Binnen VODW is een compact team gespecialiseerd in het (door)
ontwikkelen van de commerciële organisatie van onze klanten.

Dries Laurs
Dries is vanuit een direct marketing achtergrond altijd geïnteresseerd in
het meet- en merkbaar verbeteren van de commerciële prestaties. Hij lost
uitdagende organisatorische en strategische vraagstukken op, door fact
based inzichten te combineren met een gezonde business sense.
dlaurs@vodw.com
in/drieslaurs

Christi-Janne ten Hoopen
Vanuit haar brede ervaring in verschillende rollen in de financiële
dienstverlening heeft Christi-Janne in 2011 de overstap naar VODW
gemaakt. Haar drive zit in het creëren van verbeteringen die de klant, het
bedrijf én de medewerkers een beter resultaat en meer energie geven.
ctenhoopen@vodw.com
in/christijannetenhoopen/nl

Maton Sonnemans
Sinds 1989 marketingadviseur en intensief betrokken bij het verhogen van
het innovatieve vermogen van commerciële organisaties. Maton’s grote
drijfveer is het creëren van verbeeldings- en realisatiekracht binnen grote
ondernemingen als basis voor succes.
msonnemans@vodw.com
in/matonsonnemans/nl
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