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Voor u ligt het PIM TrendRapport 2015. Een 
klein feestje waard want het is inmiddels 
de 10e versie dat het Platform Innovatie 
in Marketing (PIM) rapport publiceert. Wij 
zien het trendrapport als bron van inspiratie 
voor u. Een interessant document dat 
vooral dient als stof tot nadenken, voer 
voor interessante discussies en bij voorkeur 
aanzet tot voor actie. 

Trendrapport why en how? 
Onze “why” is dat we van Nederland het meest inspirerende 
marketingland van Europa willen maken. We hopen dat Nederland de 
“marketing-valley” van Europa wordt. Het land dat de toon zet op het 
gebied van marketing en waar buitenlandse bedrijven hun Europese 
hoofdkantoren gaan neerzetten. Om inhoudelijke en niet alleen om 
belastingtechnische redenen… Onze “how” is dat we onze leden de 
tools (waaronder dit trendrapport), netwerk en kennis willen aanreiken 
om hun vak bij te houden en nog betere marketeers worden.

Het is niet onze intentie u met dit trendrapport een compleet overzicht 
te bieden van alle trends in marketingland en daarbuiten. 

Het PIM bestuur heeft millennials Aljan de Boer en Stefan Harzevoort 
gevraagd hun eigentijdse visie te geven op ons marketingvak in 
2015. We willen ons licht laten schijnen op de meest relevante 
ontwikkelingen die impact hebben op ons werk dit jaar; 2015. 

De uitdaging waar marketeers en organisaties voor staan is de snelle 
technologische ontwikkelingen toe te passen in hun waardepropositie. 
De uitdaging waar we de komende tijd voor komen te staan is de 
juiste keuzes te maken waarbij technologische ontwikkelingen en 
menselijk gedrag centraal staan. We willen denken vanuit de mens, 
techniek inzetten om relaties aan te gaan en innoveren op een nieuwe, 
agile manier. 

Ik hoop van harte dat u dit rapport leest en met collega’s in en 
buiten uw organisatie de discussie aangaat. Neem de inhoud niet 
voor kennisgeving aan, ik daag u uit er uw eigen conclusies aan te 
verbinden.

Ik wens u veel leesplezier toe!
 
Drs. Hans Molenaar
Voorzitter Platform Innovatie in Marketing

VOORWOORD
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INLEIDING

Van bestuursvoorzitter tot marketingdirecteur, bedrijven zijn zich aan 
het herbezinnen en hun organisaties aan het klaarstomen om een 
stortvloed aan nieuwe digitale mogelijkheden te integreren. Bovenop 
de invloed van de IT-golf uit de jaren ’60 en ’70 en de invloed van 
het internet in de jaren ’90 én die van social, web en mobiel in 
de afgelopen jaren, zien we een een derde golf van digitalisering 
opkomen. We beschrijven een drietal trends die de noodzaak van 
digitale transformatie in 2015 nog dringender maakt. Welkom in het 
tijdperk van de homo digitalis. De mens die digitale tools inzet om 
zijn leven te vergemakkelijken en te verrijken.

Het centraal stellen van de homo digitalis is een noodzakelijke 
quest met als eindbestemming digitale relevantie. Het 
inspireert marketeers om te onderzoeken hoe disruptieve 
technologieën invloed hebben op de klantervaring en het dwingt 
ze te experimenteren met nieuwe ideeën voor een succesvolle 
transformatie naar een digitalere organisatie. Organisaties worden 
dagelijks geconfronteerd met nieuwe gedragingen van klanten en 
medewerkers en daarmee groeit de behoefte om strategieën en 
methoden te ontwikkelen die hun nieuwe verwachtingen omarmen. 

Wij geloven dat bedrijven die niet bezig zijn met de vereniging van 
on- en offline werelden, bedrijven die überhaupt nog een line zien, 
over een tijdje niet meer zullen bestaan. Digitale innovatieteams 
moeten opstaan en vanuit zowel mens als technologie nieuwe ideeën 
bedenken, testen en uitrollen, voortdurend op zoek naar de perfecte 
weerspiegeling van de Zeitgeist. 

In het eerste deel van dit trendrapport belichten we een aantal nieuwe 
menselijke gedragingen. Deze gedragingen ontstaan doordat de homo 
digitalis nieuwe technologie inzet om lang bestaande behoeften te 
vervullen. Het inspelen op de wensen, behoeften en gedragingen van de 
homo digitalis vraagt om nieuwe manieren van innoveren. Een lineaire, 
ouderwets planmatige methode volstaat niet meer. De uitdagingen 
van de 21e eeuw vragen om een open en mensgerichte houding, een 
multidisciplinair team en een holistisch en iteratief veranderproces. Een 
proces waarmee de marketeer zijn kennis van techniek en begrip van 
de homo digitalis kan omtoveren in nieuwe waarde.

We hopen je met dit rapport te inspireren met nieuwe mogelijkheden 
en je te bewapenen met inzichten over hoe je die kunt vertalen naar 
meerwaarde voor mens, merk en maatschappij.

DIGITALE DISRUPTIE, DE DERDE GOLF
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KEY FINDINGS

MENSEN WILLEN CREËREN 

Digitaal design en fabricage stelt 
mensen in staat producten te ontwerpen 
en te produceren. Mensen zijn de 
scheppers van hun eigen wereld. 
Steeds vaker staat de fabriek waarmee 
producten worden gemaakt in de 
eigen huiskamer. Consument wordt 
producent en daarmee veranderen 
machtsverhoudingen, productieketens 
en industrieën.

MENSEN WILLEN 
BEHEERSEN
Internet of everything maakt het mogelijk 
dat mensen controle kunnen nemen 
over hun dromen en angsten. Ze nemen 
het heft in handen en delen data met 
hun app, de cloud of bedrijven om hun 
persoonlijke ambities waar te maken. Zo 
perfectioneren ze zichzelf en de wereld 
waarin ze leven.

MENSEN WILLEN 
EVOLUEREN
Robots worden verwelkomd om het 
leven van mensen makkelijker of leuker 
te maken. Mensen zien hun werk 
vervangen worden door techniek. Maar 
mensen zien ook dat robots bijdragen 
aan de verrijking van ervaringen. Over 
vijf jaar is een leven zonder robots 
ondenkbaar. Over 25 jaar is deze 
wereld zonder robots onherkenbaar.



MAKER MOVEMENT
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MENSEN WILLEN CREËREN

MAKER MOVEMENT

Op ieder moment van de dag komen duizenden individuele ‘makers’ 
bij elkaar om hun eigen producten in elkaar te knutselen en te 
verspreiden. Dankzij 3D-printing en aanverwante technieken groeit 
het aantal makers en de industrie die zij vormgeven enorm. Tijdens 
events, in café’s en labs, online communities en sociale media 
komen makers bij elkaar om invulling te geven aan hun behoefte om 
te creëren.

Makers lezen in hun vertrouwde MAKE magazine over de nieuwste 
zelfproductiemethodes en vinden er de laatste aanbiedingen van 
nieuwe printbare materialen. Artikelen over de nieuwste serie 3D- 
printers van Makerbot en de laatste printtechnieken van Shapeways 
geven makers meer dan ooit het gevoel onderdeel te zijn van een 
revolutionaire beweging. Dit wordt versterkt door de explosieve 
groei aan beurzen die wereldwijd voor de Maker Movement worden 
georganiseerd. Inmiddels is er door distributieplatforms als Etsy en 
Inventables op iedere plek in de keten wel een partij die meedoet om 
ouderwetse ketens te kraken. 

In 2007 werden er 66 3D-printers verkocht, in 2015 worden dat 
naar schatting 200.000. Dankzij de groeiende productie en steeds 

goedkopere techniek staat er voor 600 euro al een hele behoorlijke 
3D-printer in je huiskamer. Voor jongeren is dit wellicht nog iets te 
duur maar zij kunnen op een andere manier kennis maken met het 
fenomeen. Wie tussen de 13 en 18 jaar is kan op online kamp met 
Google en MAKE Magazine om te verkennen wat de mogelijkheden 
zijn van het ontwerpen en produceren met 3D-printers. Meer dan 
een miljoen jongeren schreven zich afgelopen zomer in. 

The Economist zegt dat 3D-printing de “wereld zal veranderen” 
en vergelijkt het met de stoommachine en de drukpers. Er zijn 
verschillende industrieën die hun tak van sport zagen veranderen 
door nieuwe manieren van productie en distributie. Neem de 
muziekindustrie waar MP3 en downloadsites alles veranderde. Of de 
energiemarkt waarin individuen hun eigen energie opwekken. Ook 
zetten mensen hun eigen video’s en verhalen online en veranderen 
daarmee de traditionele TV-industrie. 

Van koffie kopje tot hangbrug, mensen zijn eraan gewend geraakt 
om spullen te laten maken door experts. Maar dat hoeft niet 
meer. Steeds meer mensen ontwerpen en produceren zelf hun 
fysieke producten. Dat lijkt nu slechts voorbehouden aan een stel 
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Willie Wortels, gewapend met het internet, design software en 3D-printers, maar het zijn de 
voorvaders van een beweging die een gigantische verschuiving teweeg kan brengen, wellicht 
een veel grotere verschuiving dan de digitalisering van films, muziek en kranten al heeft 
veroorzaakt. The Economist zou wel eens gelijk kunnen krijgen.

De behoefte om te creëren is niet nieuw, de techieken wel. De stappen om tot een product te 
komen, het productieproces, zijn onder te verdelen in: concept, ontwerp en constructie. Dit 
zijn in de loop der tijd niet enkel stapjes in een productieproces gebleken: ook eerder, met de 
industriële revolutie, heeft deze opdeling van het productieproces het sociale landschap van 
de westerse samenleving sterk beïnvloed. 

De industrialisatie bracht ons van de traditionele naar de moderne samenleving. De productie 
verschoof van de kleine werkplaatsen, boerderijen en huiskamers naar fabrieken en molens 
waar mechanische kracht beschikbaar was. De bourgeoisie was de eigenaar van de fabrieken, 
mijnen, grote boerderijen en andere productiehaarden. De arbeidersklasse, ofwel het proletariaat, 
bestond uit mensen die hun arbeid moesten verkopen om te overleven. Niet alleen leidde 
dit tot een sociale hiërarchie en stratificatie gebaseerd op de arbeidsverdeling, een ander 
belangrijk gevolg was proletarisatie, de onnatuurlijke afstand tussen de arbeiders en de means 
of production. Deze kloof tussen producent en de consument is in deze huidige tijd een breed 
gevoeld ongemak. Mensen verlangen naar meer zicht en/of controle op het productieproces, 
zoals bijvoorbeeld op het gebied van voedsel. De eigen moestuin komt op en biologisch is 
ineens een betekenisvol begrip. De consument wil inzicht in wat er in zijn winkelwagentje zit 
en hoe het daar is gekomen.

HET IKEA EFFECT; 
SELL ME AND I AM 
SATISFIED, BUILD 
FOR ME AND I AM 
GRATIFIED, LET ME 
BUILD IT AND I AM 
AMPLIFIED
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Als de individuele werker - dankzij digitaal design en fabricage 
- tegelijkertijd de rol kan aannemen van bedenker, designer 
en producent, arbeider en kapitalist (want: eigenaar van het 
productieproces) dan verandert het sociale en economische 
landschap. Wie in 1850 een goede timmerman was, ontleende 
een bepaalde trots aan het lidmaatschap van het officiële 
timmermansgilde. De gedeelde kennis was ambachtelijk en 
gespecialiseerd en hieruit ontstond een beroepssolidariteit en status. 

Als het oude vakmanschap bestond uit het beheersen van hout 
en metaal, de grondstoffen van de eerste industriële golf, kunnen 
mensen op prestige en status rekenen wanneer men de mysteries 
van wetenschappelijke procedures, software en data beheerst. Als 
3D-printen gemeengoed wordt in de moderne samenleving is het 
vakmanschap van de toekomst digitaal alfabetisme, creativiteit en 
andere technische ambachtelijke eigenschappen. 
Het concept massaproductie ligt door 3D-printing en on-demand 
productie onder vuur. Alles is er op ingericht om producten te maken 

voor de massa. Er wordt marktonderzoek gedaan naar wat de massa 
wil, er zijn reclamecampagnes voor massa’s mensen, fabrieken 
kunnen vervolgens in massale aantallen producten maken. Maar is 
dit de juiste manier? De economie is nu zo ingericht dat grondstoffen 
(en halffabricaten) van de ene uithoek in de wereld naar de andere 
worden verscheept om ze daar te verwerken. Vervolgens worden ze 
teruggehaald en gedistribueerd via winkels. 
De Maker Movement lijkt afscheid te nemen van dit model. Met 
nieuwe tools en het wederom aangewakkerde verlangen om zelf 
te creëren gaan mensen weer hun eigen wol spinnen. Het resultaat 
is een plattere economie. Het lijkt erop dat digitaal ontwerp en 
fabricage in de komende 50 jaar een nieuw economisch paradigma 
gaan onthullen. Als wat aan de ene kant van de wereld is ontworpen, 
is te downloaden naar een andere plek om het vervolgens zelf of in 
lokale 3D-printing fabriekjes te laten maken, hoe gaat de economie er 
dan uitzien? Belangrijker voor nu, welke rol speelt jouw merk daarin?

ALS IETS WAT AAN DE ENE KANT VAN DE WERELD IS ONTWORPEN, IS TE 
DOWNLOADEN NAAR JOUW PLEK OM HET VERVOLGENS ZELF OF IN LOKALE 
3D-CAFES TE LATEN MAKEN, HOE GAAT DE ECONOMIE ER DAN UITZIEN? 
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NIEUWE DESIGN- 
EN FABRICAGE-
TECHNOLOGIE GEEFT 
HET GEREEDSCHAP 
EN HAALT HET KIND 
DAT ZO GRAAG WIL 
MAKEN IN MENSEN 
NAAR BOVEN.

Kinderen die met lego spelen zijn makers, mensen die tuinieren, koken, tekenen of breien ook. 
Het instinct om dingen te maken zit in de genen, maar veel mensen krijgen op een gegeven 
moment te horen dat ze niet goed genoeg zijn. Een carrière als engineer, uitvinder of kunstenaar 
werd afgeraden bij de minste constatering van amateurisme. De Maker Movement wakkert die 
latente behoefte weer aan en waardeert de amateur. Nieuwe design- en fabricagetechnologie 
geeft het gereedschap en haalt het kind dat zo graag wil maken in mensen naar boven. 

Het geeft de mens meer genoegen om iets te maken dan iets te kopen. Het IKEA-effect: 
koop een kant-en-klare tafel en men is tevreden, maar wie een eigen IKEA-tafel in elkaar zet 
is apetrots. Er zit iets van jezelf in. Wat makers als individu, de movement als collectief en de 
industrie als economische motor doet groeien is de drang naar zelfredzaamheid. Open-source 
leren, creatieve designing en nieuwe technologie toepassen om een eigen wereld te creëren 
geven een aanstekelijk en haast goddelijk gevoel van scheppingsdrang. 

De manier om een master te worden van dit nieuwe ambacht, het ambacht dat concept, 
design en productie bij elkaar brengt heeft een nieuwe dynamiek. Je hoeft niet jaren in de leer 
bij een gerenommeerde smid of een technische opleiding te doen om expert te worden. Daar 
is zelfs geen tijd voor; digitale technologieën veranderen te snel. Iedereen kan expert worden. 
Op Nederlandse basisscholen worden nu al kinderen opgeleid tot digitaal producent. Een 
generatie makers staat te trappelen om een eigen productieketen te vormen. Mensen willen 
creëren. Daar kunnen marketeers nieuwe relaties mee opbouwen.
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€6.7
IN 2020 IS DE MARKT VOOR 3D-PRINTERS

MILJARD 
WERELDWIJD



94%
DE VERKOOP VAN PERSONAL 
EN ZAKELIJKE 3D-PRINTERS 
GROEIT PER JAAR GEMIDDELD



LITTLEBITS MAAKT MET PLUG & PLAY 
SENSOREN HET INBOUWEN VAN SLIMMIG-
HEDEN VOOR IEDEREEN MOGELIJK

14
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WE PRINTEN ALLANG NIET MEER SLECHTS 
PLASTIC. OOK METALEN EN GLAS WORDT IN 
HOGE KWALITEIT GEPRINT.



16

TIJDENS DE MAKER FAIR IN CALIFORNIA

KOMEN JAARLIJKS MEER DAN 100.000 MAKERS BIJ ELKAAR 
OM ELKAAR TE INSPIREREN MET WAT ZE HEBBEN ONTWORPEN.
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TOPSTUK DIT JAAR WAS DE RUBOT. EEN ROBOT - GEMAAKT DOOR EEN 
JONGEN VAN 10 - DIE BINNEN 30 SECONDEN ELKE RUBIK’S CUBE OPLOST.
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OOK OP ANDERE PLEKKEN ONTMOETEN NIEUWE MAKERS ELKAAR. 

CREATIEVE BROEDPLAATSEN 
EN LOKALE FABRIEKJES 
SCHIETEN ALS PADDESTOELEN 
UIT DE GROND.
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SHAPEWAYS IN NEW YORK PAKT HET WAT 
GROOTSCHALIGER AAN. PER MAAND MAAKT 
DE VOORMALIG DOCHTERONDERNEMING VAN 
PHILIPS MEER DAN 200.000 UNIEKE PRODUCTEN.
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OOK DE DEELECONOMIE DOET MEE.

VIA DE WEBSITE 3DHUBS STELLEN 
EIGENAREN VAN 3D-PRINTERS HUN PRINTER 
TE BESCHIKKING VOOR OMWONENDEN. 
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OOK IN DE MEDISCHE WERELD MAAKT MEN AL VOLOP GEBRUIK 
VAN 3D-PRINTING. ZO KREEG IN 2014 EEN VROUW IN UTRECHT 
EEN PLASTIC SCHEDEL. EEN WERELDPRIMEUR.
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ONDER DE NAAM PROJECT DANIEL

HELPEN SOEDANESE OORLOGS-
SLACHTOFFERS ELKAAR MET ZELF 
ONTWORPEN EN GEPRINTE LEDEMATEN.
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OOK MET VOEDSEL WORDT VOLOP GEËXPERIMENTEERD. 
NAAST PIZZA’S EN CHOCOLADE, WORDEN OOK 
PANNENKOEKEN IN ORIGINELE VORMEN GEBAKKEN.
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VAN TREND NAAR BRAND

1
2
3

GEEF MENSEN EEN STUKJE VAN JE PRODUCT, WAAROP ZE HUN CREATIVITEIT 
KUNNEN BOTVIEREN. LAAT ZE AANPASSEN, REMIXEN EN CUSTOMIZEN. SPEEL IN OP 
HET IKEA-EFFECT, HERDEFINIEER DE RELATIE TUSSEN CONSUMENT EN PRODUCENT. 

BEELD JE IN WAT 3D-PRINTERS VOOR JE PRODUCT- 
LIFECYCLE KUNNEN BETEKENEN. HOE ZIET DE COMBINATIE  
VAN MASSA- EN LOKALE, ON-DEMAND PRODUCTIE ERUIT?

WEET DAT DIGITAAL DESIGN EN FABRICAGE HET EXTREEM  
MAKKELIJK HEEFT GEMAAKT OM PROTOTYPES TE ONTWIKKELEN  
VOOR NIEUWE PRODUCTEN. START MET EXPERIMENTEN.



INTERNET OF EVERYTHING
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MENSEN WILLEN BEHEERSEN

INTERNET OF EVERYTHING

De volgende internetrevolutie komt van producten die hardware, 
data opslag, microprocessoren, software en verbindingen op 
talloze manieren combineren. Deze slimme, verbonden producten 
beginnen juist nu aan terrein te winnen dankzij een enorme 
toename in computerkracht, het kleiner worden van sensoren en 
vanwege netwerkmogelijkheden van alomtegenwoordige draadloze 
verbindingen. Producten en apparaten bevatten steeds vaker mini-
computers met een internetverbinding en een eigen internetadres. 
Een nieuw IPv6 internetregistratiesysteem opent 340 triljoen triljoen 
potentiële nieuwe internetadressen voor individuele producten. Nu 
computers, mobieltjes en wij mensen reeds zijn aangesloten op het 
internet, is het de beurt aan de fysieke objecten om ons heen.

Slimmigheden en verbindingen in producten en apparaten maken 
dat alles wat mensen aanraken leidt tot een reactie van het apparaat 
die verder gaat dan de bekende productfuncties. Een Babolat 
tennisracket slaat niet alleen de bal over het net, het adviseert ook 
over beter spel.  
 
 
 

Een Tesla houdt zelf bij wanneer een keuring of vervanging nodig 
is en regelt dat ook graag zelf. Medische ‘dingen’ van bedrijven als 
Medtronik en Biotronik regelen de gezondheid in uw lichaam en Nest 
en Hue regelen en verbeteren de woonomgeving. Steeds meer van 
dit soort internet der dingen worden aangesloten op de grids van 
Smart Cities en helpen mensen makkelijker en rijker te leven. 

Maak u klaar voor een nieuwe golf vol innovaties, productiviteits-
verbetering en economische groei. Dat alles verandert is te zwaar 
en wellicht nog iets te voorbarig. Dat deze derde golf nieuwe 
technologische mogelijkheden biedt is zeker. Dat je daar je voordeel 
mee kunt doen ook. 

Tijdens de vorige twee golven, IT in de jaren ’60 en ’70, internet in 
de jaren ’90 en ’00, werden vele onderdelen uit de waardeketen 
opnieuw ingericht en namen producten en diensten volledig nieuwe 
vormen aan. Nu, tijdens de derde golf, wordt IT een integraal 
onderdeel van producten zelf.  
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Ingebouwde sensoren, processoren, software en verbindingen die worden gekoppeld 
met de cloud waar data wordt opgeslagen, vergeleken, geanalyseerd en waar applicaties 
draaien, maken dat producten tegenwoordig heel anders functioneren dan vroeger. Een 
oerhollandse koe die graast en melk produceert zal nooit meer hetzelfde zijn… 

Wie praat over het internet der dingen heeft het vooral over dingen als machines, 
voertuigen, gebouwen en consumentengoederen die verbonden zijn met de cloud. 
Het internet, of er nu over het internet van mensen of van dingen gaat, is simpelweg 
een mechanisme waarover informatie wordt doorgesluisd. Wat slimme en verbonden 
producten zo fundamenteel anders maakt is niet het internet, maar de veranderende 
vorm van de producten. De mogelijkheden die producten hebben om data te genereren 
luiden een compleet nieuw tijdperk in. Ondernemers, bestuurders en marketeers doen 
er verstandig aan te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wanneer er sensoren, 
schermen en een internetverbinding aan een product of dienst kunnen worden 
toegevoegd.

Het verkennen van de mogelijkheden begint bij het begrijpen van de behoeften van 
mensen. Waarom wil men dit? Meer dan vroeger zullen producten mensen helpen in 
het bereiken van doelen en het oplossen van problemen van mens en maatschappij. 
Door het lerend vermogen van sensoren en data die slimme en verbonden producten 
verzamelen en analyseren kan er meer of nieuwe waarde gecreëerd worden.  

WAT SLIMME EN 
VERBONDEN PRODUCTEN 
ZO FUNDAMENTEEL
ANDERS MAKEN IS NIET 
HET INTERNET, MAAR DE 
VERANDERENDE VORM 
VAN DE PRODUCTEN.
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ORGANISEREN
�  Organiseert mijn leven
�  Maakt het ons makkelijk

�  Helpt iedereen

VERBETEREN
�  Helpt ons de wereld te 

verbeteren
�  Dankzij techniek doe ik goed

REGELEN
�  Het regelt mijn leven 

�  Butler  
� Neemt mijn taken over

ADVISEREN
�  Helpt mij mezelf te verbeteren 

�  Ik creëer een veilig en 
gezond leven

Behoeften voor maatschappij

Beheersbaarheid hoog
Wordt bediend door mensen

Beheersbaarheid laag
Opereert autonoom

Behoeften voor mens

Het figuur hier naast geeft meer inzicht in de waarde die internet of things 
creëert. Aan de verticale lijn is te zien dat de waarde gecreëerd kan worden 
voor de maatschappij in zijn geheel of juist meer voor het individu. De 
horizontale lijn verdeelt slimme en verbonden producten naar de mate waarin 
mensen er controle op kunnen uitoefenen. Sommige dingen als stoplichten 
of irrigatiesystemen staan al aan. Mensen hebben er nauwelijks controle over 
en ze opereren autonoom. Deze dingen organiseren en regelen het leven 
van mensen. Andere producten zoals een wearable device of een slimme 
thermostaat geven mensen controle en de mogelijkheid invloed uit te oefenen 
op het systeem. Deze producten helpen mensen bij het geven van advies 
over het verbeteren of optimaliseren van menselijke doelen. 

Er zullen volledig nieuwe relaties ontstaan tussen consument en producten. 
Marketing, customer service en after-sales kunnen op geheel nieuwe wijze 
worden ingericht, wanneer producten worden geïnnoveerd. Wat te doen 
met alle data, hoe deze te analyseren, maar ook te beveiligen vraagt ook 
om nieuwe kennis van de marketeer. Het dwingt bedrijven straks om bijna 
alles wat ze doen opnieuw in te richten. Van het bedenken en ontwerpen 
van producten tot hoe ze te maken, te bedienen en te onderhouden tot 
hoe de IT-infrastructuur te bouwen en te beveiligen. Bijgaand figuur vormt 
een vertrekpunt voor marketeers en helpt de klant centraal te stellen bij het 
innoveren rondom internet of things. Het geeft een mogelijk antwoord op 
de vraag; wat kan ik doen voor mensen wanneer ik mijn product slim en 
verbonden maak.

MARKETING, CUSTOMER SERVICE EN AFTER-SALES KUNNEN OP 
GEHEEL NIEUWE WIJZE WORDEN INGERICHT, WANNEER PRODUCTEN 
WORDEN GEÏNNOVEERD.
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7
IN 2020 ZIJN ER NAAR SCHATTING 35 MILJARD 
DINGEN MET EEN INTERNET VERBINDING. 
DIT JAAR ZIJN DAT ER NOG SLECHTS 

MILJARD



ER ZIJN 

340.000.000.000.
000.000.000.000.
000.000.000.000.000

BESCHIKBARE IP-ADRESSEN 
VOOR INDIVIDUELE PRODUCTEN. 
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340.000.000.000.
000.000.000.000.
000.000.000.000.000

SOOFA ONTWIKKELDE SLIMME EN VERBONDEN STADSBANKJES. DE 
OPGEWEKTE ZONNE-ENERGIE LAAD SMARTPHONES EN TABLETS OP.
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DE NIEUWSTE TENNISTRAINER IS JE RACKET.

DE BABOLAT PLAY PURE 
DRIVE GEEFT INZICHT IN 
JE SPEL EN ADVISEERT 
HOE HET BETER KAN. 
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ELO DE TEDDYBEER WERD SPECIAAL VOOR EEN 
KINDERZIEKENHUIS ONTWORPEN. KIDS DIE HUN OUDERS 
MISSEN KUNNEN OP Z’N NEUS DRUKKEN OM OUDERS VIA 
WHATSAPP TE VRAGEN OM EEN AUDIOBERICHTJE.
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EEN DEURBEL

DIE WEET WIE JE 
VRIENDEN ZIJN. DOORBOT 
HERKENT BEKENDEN 
EN OPENT DE DEUR.
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FAIRZEKERING MONITORT MET 
SENSOREN IN JE AUTO JE RIJGEDRAG 
EN BASEERT DAAROP DE PRIJS VAN 
EEN AUTOVERZEKERING.
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DE CHEF WERKPLAATS

VAN TESLA HOUDT JE AUTO VOORTDUREND 
IN DE GATEN. BIJ EEN DEFECT WORDT 
JE AUTOMATISCH OPGEBELD OM EEN 
AFSPRAAK TE MAKEN BIJ DE GARAGE.
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MEDTRONIC’S GLUCOSE 
METER GEEFT EEN 
MELDING WANNEER JE 
SUIKERSPIEGEL TE LAAG IS.
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VAN TREND NAAR BRAND

1
2
3

HERDEFINIEER PRODUCTEN EN DIENSTEN. HOE KAN  
JOUW PRODUCT OF DIENST WORDEN VERRIJKT  
MET SENSOREN, DATA EN CLOUD-DIENSTEN?

RUIL DATA. ZIE DATA ALS EEN RUILMIDDEL WAARMEE SAMEN  
NIEUWE OF DIEPERE INZICHTEN VERKREGEN KUNNEN WORDEN. 
KUN JE PARTNER WORDEN VAN MENSEN DOOR DATA UIT TE WISSELEN?

VERKEN NIEUWE RELATIES MET MENSEN. KUN JE MENSEN  
HELPEN HUN LEVEN TE ORGANISEREN, REGELEN, VERBETEREN EN  
ADVISEREN HOE IETS LEUKER OF MAKKELIJKER TE MAKEN? 



ROBOTISERING
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De voorgaande hoofdstukken schetsen hoe onze wereld verandert 
door middel van digitale technologie. Technologie wekt onze 
behoefte om te scheppen en onze fysieke wereld wordt slimmer 
waardoor we meer controle kunnen uitoefenen. Maar we zien ook 
een wens om als mensheid te blijven evolueren. Robotisering is een 
trend die mensen daarbij gaat helpen.

Mensen worden steeds digitaler. Ons biologische zijn wordt verrijkt 
met digitale technologie. Stukjes technologie zijn te vinden om onze 
pols, zelfs in de huid en op het hoofd. Google Glass en de Oculus 
Rift (overgenomen door Facebook voor 1,5 miljard euro) vormen 
een extra laag aan de zintuigelijke beleving van mensen. Maar 
Robotisering gaat verder.

Het moment dat ieder huishouden beschikt over een robotisch 
hulpje komt steeds dichterbij. 
Roomba de stofzuiger geeft vrijheid door huishoudelijke taken over 
te nemen. Maar ook in de gezondheidszorg zijn er robots die samen 
met of namens chirurgen operaties uitvoeren. En er zijn drones die 
medicijnen vliegen naar moeilijk te bereiken plaatsen. 

De robotica betekent een nieuw tijdperk van modernisering, een 
verandering die gepaard gaat met sterke weerstand. Waar de een 
spreekt over technologische vooruitgang van de mensheid ziet 
de ander het als teloorgang. De voorspellingen zijn dat er banen 
verloren gaan. Die angst lijkt realistisch, nu robots in toenemende 
mate ongestructureerde taken kunnen uitvoeren. Waar vroeger 
robots nog enkel koekjes konden sorteren zijn er nu ook die de hele 
dag achter beveiligingscamera’s zitten, de media-inkoop verzorgen 
en de klanten in de watten leggen met 24/7 customer service. Maar 
wees niet bang. Wie kijkt naar het verleden weet dat waar banen 
verdwijnen er ook nieuwe banen onstaan. Werkten de mensen 
vroeger niet bijna allemaal op het platteland?

Iedere technologische ontwikkeling en modernisering kent zo zijn 
voor- en tegenstanders. Wat voor de een mogelijkheidheden biedt is 
voor de ander een bedreiging. De toekomst zal uitwijzen wie er gelijk 
heeft en tot die tijd zal er een felle discussie gevoerd worden over 
de rol die robots (moeten) vervullen in ons leven. Mensen hebben 
nu eenmaal een haat-liefde-verhouding met technologie. Toen het 
schrift werd uitgevonden dacht men dat het brein lui zou worden 
omdat het niet meer hoefde te onthouden. 

MENSEN WILLEN EVOLUEREN

ROBOTISERING
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De mening hangt nauw samen met de context waarin de persoon zich bevindt. Een zelfrijdende 
auto is voor een dementerende oudere wel interessant. Maar voor de taxichauffeur vormt het 
een directe bedreiging. Een algoritme dat betere conversie scoort dan een marketeer maakt 
misschien zelfs jou wel een beetje bang. Maar een robot die met meer nauwkeurigheid een 
moeilijke operatie kan uitvoeren ontvangt verlaagt de kans op complicaties en ontvangt niets 
dan lof. Wij geloven we dat de haat-liefde verhouding met robots zal evolueren naar een 
gelukkig huwelijk. Samen staan we sterker.

Waar films als Terminator, Robocop en iRobot mensen kennis lieten maken met zowel de 
destructieve kracht als het empathisch vermogen van robots zijn er mensen die een mix van 
argwaan en affectie voor robots ervaren. De ontwikkeling zal doorgaan en zal robots integreren 
in het leven van mensen. 

Waar de liefde van Joaquin Phoenix voor HER uit de gelijknamige film nog plaatsvond op het 
witte doek is er ook het verhaal van een autistisch jongetje dat dikke vrienden is met Siri. De 
Canadese HitchBot werd dit jaar door meelevende automobilisten geholpen met zijn wens 
om 6000 kilometer door Canada te liften. Zora, de zorgrobot, helpt eenzame ouderen in 
zorgtehuizen om zich gelukkiger en minder eenzaam te voelen. Maar het grootste bewijs voor 
de mogelijkheid affectie te ontwikkelen voor een robot is wel Sweetie, die duizenden plegers 
van online sekstoerisme wist te ontmaskeren. 

EEN ALGORITME DAT 
BETERE CONVERSIE 
SCOORT DAN EEN 
MARKETEER MAAKT
MISSCHIEN ZELFS 
JOU WEL EEN 
BEETJE BANG.



42

In 2023 - als de Wet van Moore doorzet - bereiken we het punt waarop computers even 
slim zijn als mensen, en in 2045 zijn er zelfs computers die slimmer zijn dan alle mensen 
bij elkaar. Gaat het schrikbeeld uit duistere sci-fi werkelijkheid worden? Of behelst de 
robotisering de grootste evolutie van de mensheid? 

Wij denken dat laatste. De ontwikkeling van digitale technologie wakkert juist de behoefte 
aan een hechte samenwerking tussen mens en robot aan en alles wat gerobotiseerd wordt 
komt per definitie voort uit de behoeften van mens en maatschappij. Maar, hoe slim robots 
ook lijken, mensen blijven (voorlopig) nog superieur. Ze hebben immers iets wat robots niet 
hebben: zelfkennis, empathie en creativiteit. Zie daarom juist kansen. Denk in 1+1=3 en 
zoek in 2015 naar mogelijkheden om te profiteren van automatisering, robotisering en het 
verlangen van mensen naar contact met ‘echte’ mensen.

ZOEK IN 2015
NAAR MOGELIJKHEDEN 
OM TE PROFITEREN VAN 
ROBOTISERING EN HET 
VERLANGEN VAN
MENSEN NAAR CONTACT 
MET ‘ECHTE’ MENSEN.
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33% 
VAN ALLE BANEN IN NEDERLAND 
WORDEN BEDREIGD DOOR ROBOTISERING.
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2023 
VOLGENS DE WET VAN MOORE HEBBEN COMPUTERS IN

EVENVEEL REKEN-
KRACHT ALS MENSEN.
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2023 
WE VERSTERKEN ONS BREIN MET DIGITALE 
TECHNOLOGIE DIE STEEDS DICHTERBIJ ONS IS.

BRILLEN, HORLOGES GOOGLE HEEFT AL PATENTEN VOOR OOGLENZEN 
MET EEN DIRECTE CONNECTIE MET HET MENSENLIJK BREIN.
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ONTMOETEN WE ELKAAR STRAKS IN DEZE CYBERWERELD?

DOOR DE OCULUS RIFT KUNNEN WE ONS NU AL 
VOOR €300 IN VIRTUELE WERELDEN BEGEVEN, 
FACEBOOK KOCHT HET BEDRIJF VOOR €1.7 MILJARD.
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ONZE RELATIE MET ROBOTS WORDT STEEDS BETER, IN 
AMERIKA WERD EEN JONGETJE BEVRIEND MET APPLE’S 
SIRI EN KON DAARDOOR BETER OMGAAN MET ZIJN AUTISME.
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DOOR DE ROBOT HOEFT EEN 
BOER NOG SLECHTS ÉÉN KEER 
PER WEEK HANDMATIG DE 
KOEIEN TE VOEDEN.

DE LELY VECTOR IS EEN ROBOT DIE KOEIEN VOEDT. 
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ZORA IS EEN SOCIAAL EXPERIMENT; KUNNEN ROBOTS 
EENZAAMHEID ELIMINEREN? WAAR SOMMIGE OUDEREN 
TOTAAL GEEN RELATIE WILLEN AANGAAN MET DE ROBOTS, 
VINDEN ANDEREN HUN LANGEKOESTERDE MAATJE.

IN NEDERLAND DOET 
ZORA DE ZORGROBOT 
HAAR INTREDE. 



50

VAN TREND NAAR BRAND

1
2
3

ONTWIKKEL VAARDIGHEDEN DIE VOOR ROBOTS ONHAALBAAR ZIJN. 
RICHT JE OP DE RECHTER HERSENHELFT; ZELFKENNIS, CREATIVITEIT, 
EMPATHIE ZIJN ONVERVANGBAAR DOOR ROBOTICA.

OMARM ROBOTS ALS (GEDEELTELIJKE) VERVANGER 
VAN MENSENWERK. KUN JE ROUTINEMATIGE TAKEN 
LATEN UITVOEREN DOOR ROBOTS?

VERRIJK DE FYSIEKE WERELD MET DE 
DIGITALE EN VICE VERSA. BREEK DE 
MUUR TUSSEN ON- EN OFFLINE. 
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In het eerste deel van het trendrapport hebben we stilgestaan bij de 
derde golf van digitale disruptie, de technieken en mogelijkheden 
die deze met zich meebrengen. Maar we hebben vooral gekeken 
waarom en hoe mensen deze nieuwe technologieën gebruiken. 
Want alleen door te begrijpen waarom mensen nieuwe technieken 
omarmen, kunnen we strategieën bepalen die inspelen op hun 
behoeften. 

Al sinds de prehistorie hebben mensen de behoeften om te creëren, 
te beheersen en te evolueren. Maar de homo digitalis vervult deze 
behoeften met hypermoderne digitale technieken.

We willen benadrukken dat niet alleen techniek, maar juist mensen 
leidend moeten zijn in het innovatieproces. Dit is nog te weinig 
het geval. We zullen de emoties, het gedrag en vooral de sociale 
context waarin mensen nieuwe technologie gebruiken beter 
moeten begrijpen om zinvol te innoveren. Het bestuderen van 
menselijk gedrag en onderliggende patronen vertelt marketeers 
hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die 
de derde golf biedt. Daarmee komen we dichterbij het ontrafelen 
van menselijke gedragingen die een verklaring geven voor de 

succesvolle adoptie van technologie. Begrijpen we de gedragingen, 
dan kunnen we met zelfvertrouwen de marketingstrategie daarop 
aanpassen. 

We zouden kunnen adviseren om direct te gaan speuren naar de 
nieuwste technologie om toe te voegen aan de marketingmix, maar 
liever zetten we de mens centraal. We geloven dat een mensgerichte 
manier van innoveren, waarbij rekening wordt gehouden met de 
mogelijkheden die techniek biedt, leidt tot succes. Hierbij een 
overzicht van de gedragingen, de technologie en de strategie om in 
te spelen op de derde golf.

Wie met bovenstaande aan de slag wil, leest in het tweede deel van 
het trendrapport hoe dit stapsgewijs kan worden aangepakt.

CONCLUSIE
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MAKER MOVEMENT

MENSELIJKE BEHOEFTE 
Mensen willen creeren.

TECHNOLOGIE 
Digitaal ontwerp en fabricage

STRATEGIE 
Lever bouwstenen waarmee men kan 
customizen, remixen, creeren. 

INTERNET OF EVERYTHING

MENSELIJKE BEHOEFTE 
Mensen willen beheersen.

TECHNOLOGIE 
Internet of Everything

STRATEGIE 
Ruil slimme, connected tools voor 
diepgaande data.

ROBOTISERING

MENSELIJKE BEHOEFTE 
Mensen willen evolueren.

TECHNOLOGIE 
Robotisering

STRATEGIE 
Profiteer van algoritmes, robots en 
focus jezelf op de ontwikkeling van 
de rechter hersenhelft.

STRATEGIE
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WEES 
AGILE

DEEL 2
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De derde golf vraagt om een nieuwe manier van innoveren. Een 
manier waarin een multidisciplinair team in kleine stappen en met de 
juiste attitude voortdurend op zoek gaat naar het vergroten van de 
waarde die een merk levert in het leven van mensen. 

Moderne marketingliteratuur heeft de afgelopen jaren veel nieuwe 
manieren van innoveren geïntroduceerd, die we gebruikt hebben ter 
inspiratie van het tweede gedeelte van het trendrapport.

Zo kan het innovatieproces worden ingericht op de lean start-up 
manier, waarbij zo snel mogelijk een prototype wordt gemaakt 
waarmee de waarde voor de klant kan worden getest (of 
gemeten). Innovatiebureaus leerden ons over design thinking; een 
multidisciplinaire, holistische en iteratieve manier van innoveren. 
Techneuten wezen ons op scrum als projectmatige aanpak. 

Tot slot is er een groep consultants en strategen die innoveren 
volgens sensemaking, een methode geïnspireerd op inzichten uit 
de menswetenschappen waarin vooral wordt gezocht naar diepere 
ervaringen van mensen met een product binnen een bepaalde 
context. Iedere innovatie-uitdaging vraagt om een verzameling van 
deze strategieën. Zo ook de derde golf.
Wat al deze vormen van innovatie laten zien is dat de wereld van 
vandaag complex is. Een lineaire, ouderwetse planmatige methode 
volstaat niet meer. De uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een 
nieuwe attitude, een dream team en een overzichtelijk proces. Wij 
geloven daarom in agile merken. 

In de komende drie hoofdstukken leer je hoe je een begin kunt 
maken met de transformatie naar een agile aanpak, waarmee je de 
ontwikkelingen van vandaag en morgen kunt omarmen.

DE UITDAGINGEN VAN DE 21E EEUW VRAGEN OM EEN NIEUWE 
ATTITUDE, EEN DREAM TEAM EN EEN OVERZICHTELIJK PROCES.
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KENMERKEN VAN AGILE MERKEN

ATTITUDE

De snelheid van veranderingen vraagt 
om een nieuwe attitude. Merken zullen 
een standpunt in moeten nemen, 
zonder stil te staan. Marketeers en 
hun merken doen er goed aan zich 
op te stellen volgens vijf nieuwe 
karaktereigenschappen.

DREAM TEAM

Innovatie is een verantwoordelijkheid 
van mensen binnen en buiten de 
organisatie. Werk dus samen met 
collega’s die zich ook eigenaar 
voelen van de customer experience 
en met mensen met nieuwerwetse 
vaardigheden. De wereld is complex 
en vraagt om een multidisciplinair team 
van experts.

PROCES

Door mens en techniek centraal te 
stellen in een iteratief innovatieproces 
kunnen meerdere specialisten uit het 
dream team aanhaken op relevante 
momenten.



ATTITUDE
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ATTITUDE

De golf aan digitale disruptie wakkert de noodzaak voor een sterk 
merk opnieuw aan. Vorig jaar onderstreepten we in ons trendrapport 
het nut en de noodzaak van een inspirerend hoger doel. Dit jaar 
verwachten we dat je dat inmiddels in praktijk hebt gebracht. En 
dat je verder wil. Filosoferen over het hoger doel, stilstaan bij het 
bestaansrecht van je organisatie heeft hopelijk geresulteerd in een 
betekenisvol merk dat mensen binnen en buiten de kantoormuren 
inspireert. Een merk waarvan men wel wat meer wil weten, en 
waaraan iedereen wel een steentje wil bijdragen. Een merk waarop 
mensen vertrouwen. Een merk dat weet waar het voor staat.

Om te bepalen waarop ingespeeld kan worden zullen merken 
moeten ontdekken welke kansen de derde golf biedt om hun hoger 
doel en merk tot wasdom te laten komen. 

Want de explosie aan technische innovatie impliceert dat marketeers 
niet stil mogen blijven staan. Sterker nog, merken en marketeers 
moeten sneller evolueren dan ooit tevoren. Om te overleven in de 

extreem vijandige, snel bewegende wereld van vandaag, moeten 
merken agile zijn. Weg met in beton gegoten marketingplannen, 
strikte richtlijnen, bureaucratisch management. 
Statische merken worden voorbijgestreefd door merken die vanuit hun 
solide why haast in real-time kunnen innoveren, samen met partijen 
die zij gisteren nog niet eens kenden. Merken die vaker ja roepen 
en minder vaak nee. Deze bereidwilligheid om te experimenteren en 
te verbeteren zorgt ervoor dat beslissingsprocessen en ontwikkel-
periodes compacter worden en lineaire processen worden vervangen 
door een meer iteratieve aanpak.

De urgentie voor verandering wordt aangezwengeld door 
technologische ontwikkelingen, dus is het niet gek dat juist tech-
bedrijven leren hoe om te gaan met die verandering. Daar innoveert 
men agile en die beweging wordt steeds zichtbaarder in non-
tech bedrijven met een wil om digitaal te transformeren. Maar 
wanneer is een merk agile? In dit hoofdstuk benoemen we vijf 
karaktereigenschappen die zorgen voor een agile attitude.

STA VOOR IETS, ZONDER STIL TE STAAN
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BETEKENISVOL 
 
Succesvolle merken richten 
zich op het vervullen van 
menselijke behoeften en 
maken gebruik van technologie 
om problemen op te lossen en 
dromen waar te maken.

Terre des Hommes creëerde 
het virtuele lokmeisje 
Sweetie om duizenden online 
kinderuitbuiters op te sporen 
en op te laten sluiten. 
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ADAPTIEF
Agile merken begrijpen dat 
succes verlangt dat ze constant 
met nieuwe mogelijkheden 
moeten experimenten zodat ze 
zich continue opnieuw kunnen 
uitvinden in een veranderende 
wereld. 

Nescafé lanceerde eind 
2014 Pepper, de eerste 
robot in retail. Pepper helpt 
consumenten bij de aankoop 
van een koffiemachine. 
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COLLABORATIEF 
Agile merken zoeken nieuwe 
partijen om mee samen te 
werken en relevant te blijven. 
Ze maken actief gebruik van 
een ecosysteem van klanten, 
medewerkers, partners en 
communities. 

Nest, de slimme thermostaat 
van Google werkt nu samen met 
Mercedes. Op weg naar huis 
gaat de centrale verwarming 
automatisch aan, zodat je 
thuiskomt in verwarmd huis.
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STANDVASTIG
Het klinkt tegenstrijdig om 
standvastig te zijn als agile 
merk, maar succesvolle 
merken vragen zich constant 
af of wat ze doen strookt met 
het hoger doel van het merk.

IBM vond zichzelf in 
2009 opnieuw uit door de 
archiefkasten in te duiken. 
Daar herontdekte ze het 
mantra van oprichter Thomas 
Watson, ‘Think’. Daarop werd 
vervolgens het nieuwe hoger 
doel ‘Lets create a smarter 
planet’ op gebaseerd. 
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LEIDEND
Voorwaartse, agile merken 
zoeken zijn niet bang om leidend 
te zijn binnen hun industrie, 
omdat ze weten dat ze anders 
geleid worden. Passiviteit wordt 
ingeruild voor progressie en nee 
vervangen door ja.

Virgin Atlantic, bekend om hun 
uitdagende karakter, zoekt met 
Google Glass snel persoonlijke 
vluchtinformatie voor hun 
reizigers. 



DREAM TEAM
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DREAM TEAM

Opgeladen met de juiste houding om de veranderingen van vandaag 
en morgen te omarmen, zoek je naar mensen met wie je dat ook 
daadwerkelijk kunt doen. Want alleen kom je niet ver. Voor veel 
bedrijven is deze wereld van digitale disruptie angstaanjagend. 
De businessmodellen en het onderscheidend vermogen van de 
organisatie staan immers op het spel. Daarom zijn veel marketeers 
op zoek naar de juiste kennis en competenties om hun bedrijf te 
transformeren in een digitale wereld. Op zoek naar een dream team 
dat de veranderingen omarmt en relevante innovatie borgt. Maar bij 
veel organisaties is die expertise nog niet aanwezig. 

Onderzoek van Gartner wijst uit dat 90% van de ondervraagde 
bestuurders het eens is met de stelling dat “kennis en competenties 
die nodig zijn om digitale transformatie te ondersteunen zijn anders 
dan diegene die nodig zijn voor traditionele bedrijfsvoering”. Ook 
wees het onderzoek uit dat zij zich zorgen maken over de snelheid 
van verandering: 40% vindt de hoeveelheid en snelheid van 
veranderingen te groot.

Welke vaardigheden hebben we nodig om veranderingen op 
waarde te kunnen schatten? Welke verantwoordelijkheden zijn te 
verdelen? En op welke functietitels moet ik googlen? Hoe verhouden 
verschillende specialisten zich tot elkaar? Allemaal vragen die 
opdoemen in een wereld van digitale transformatie. Het duidt erop 
dat men zowel in de bestuurskamer als op managementniveau bezig 
is met de aanpassing naar deze tijde. Dit hoofdstuk beoogt de angst 
voor digitale transformatie weg te nemen door inzichtelijk te maken 
welke vaardigheden er nodig zijn om de volgende stap te nemen: 
het creëren van een dream team. 

Gebruik dit hoofdstuk vooral als gids en pas de informatie aan jouw 
organisatie aan. Elk bedrijf heeft zijn eigen prioriteiten, snelheid 
en vorm.

DE COMPLEXE WERELD VRAAGT OM MULTIDISCIPLINAIRE EXPERTS
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EXPERTISE
Business

SLEUTELVRAGEN
Wat is belangrijk voor het bedrijf, de 
industrie of de markt in kwestie? Hoe 
voeren we de verandering intern door? 

ROLLEN
Strateeg, business developer, customer 
service manager, hoofd marketing/it, 
product developer.

EXPERTISE
Marketing

SLEUTELVRAGEN
Is wat we doen in lijn met ons hogere 
doel? Hoe brengen we de innovatie naar 
de markt? 

ROLLEN
Merkstrateeg, chief marketing officer, 
marketing manager.

EXPERTISE
Mensen

SLEUTELVRAGEN
Welke menselijke behoefte vervullen 
we? Zijn onze aannames juist? Hoe 
verzamelen we diepe inzichten van 
mensen?

ROLLEN
Antropoloog, socioloog, co-creator, 
marktonderzoeker, customer experience 
manager.
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EXPERTISE
Technologie

SLEUTELVRAGEN
Op welke manier kunnen nieuwe 
digitale technieken worden toegepast 
zodat omzet en waarde toenemen? 
Hoe kunnen we nieuwe technologieën 
gebruiken voor ons onderscheidend 
vermogen?

ROLLEN
CIO/CMO, digitaal strateeg, software 
architect, creatief technoloog, data 
expert. 

EXPERTISE
Visie

SLEUTELVRAGEN
Welke trends zijn relevant? Hoe passen 
nieuwe projecten in de toekomst? 

ROLLEN
Trendwatcher, strateeg, consultant. 

EXPERTISE
Specialisten

SLEUTELVRAGEN
Hoe kunnen we de ideeën die zijn 
opgedaan testen, wat is nodig om de 
haalbaarheid te valideren? 

ROLLEN
Projectmanager, financieel analist, 
designer, programmeur, prototyper, 
salesmanager.
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HET ZIJN DE 
BEDRIJVEN DIE 
IN DE COMPLEXE 
WERELD VAN 2015 
WERKEN MET 
MULTIDISCIPLINAIRE 
TEAMS DIE ZULLEN 
GROEIEN.

Het creëren van een digitaal dream team behelst meer dan alleen het bij elkaar brengen van 
mensen met technische vaardigheden. Om succesvol te zijn, moeten leiders multidisciplinaire 
teams smeden. Veelzijdige talenten en experts van binnen en buiten de organisatie met een 
attitude zoals we in het vorige hoofdstuk omschreven zorgen voor een gezond fundament om 
de uitdagingen van vandaag en morgen te vertalen naar relevante innovatie. Of het team nu 
georkestreerd wordt door mensen binnen de organisatie of daarbuiten bij elkaar te brengen, 
kleine startups op te kopen of online competities te organiseren, het zijn de bedrijven die 
in de complexe wereld van 2015 werken met multidisciplinaire teams die zullen groeien. 
Conservatieve bedrijven zullen verlamd raken in het tijdperk van verandering als ze niet snel 
hun dream team op orde krijgen.



PROCES
DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP
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PROCES

We kennen nu de drijfveren achter de derde golf van digitale 
disruptie, weten dat we een agile attitude moeten aannemen en wie 
we nodig hebben in ons digitale dream team. Wat kan ik morgen 
doen? Om het hoofd te bieden aan de complexiteit van technologie, 
de strategie van de organisatie en de behoeften van de consument 
moeten we ze verenigen in een overzichtelijke werkwijze. Een 
werkwijze met gevoel voor het probleem, creativiteit in het genereren 
van inzicht en ideeën, en ratio in het analyseren van de oplossing. 
En bovendien een aanpak die de klant centraal stelt, door in elke 
fase van het proces fysiek of in gedachte aanwezig te zijn bij de 
totstandkoming van het eindresultaat. 

Afgekeken van succesvolle technologie- en designbedrijven, 
doet design thinking z’n intrede, een praktische aanpak voor het 
oplossen van complexe problemen met een hoge mate van invloed 
van eindgebruikers. Een reactie op de groeiende behoefte aan 
marketeers om klant-centraal te denken.  
Maar het centraal stellen van klanten is geen denksport, het is in de 
eerste plaats een contactsport. Een contactsport waarin het dream 
team excelleert omdat hun kennis en expertise optimaal benut kan 
worden doordat er volop interactie met de klant plaatsvindt.
Het proces waarmee innovatieve concepten worden opgebouwd 
doorloopt vier stadia: discover, define, develop en deliver.

MENS GEDREVEN INNOVEREN

DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP
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ONTDEK DIEPGAANDE INZICHTEN OVER KANSEN 
EN BEDREIGINGEN, DOELSTELLINGEN, DROMEN 
EN NACHTMERRIES. 

ACTIVITEITEN
•  ONTDEK DIEPE INZICHTEN
•  BEPAAL DE DOELGROEP, CREËER PERSONA’S
•  BEKIJK DE GESCHIEDENIS VAN HET PROBLEEM
•  ONDERZOEK DE CUSTOMER JOURNEY
•  STEL HET PROBLEEM VAST

DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP

DISCOVER
DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP
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VERTAAL UITKOMSTEN VAN DE VORIGE FASE 
NAAR EEN NIEUWE WAARDEPROPOSITIE.

ACTIVITEITEN
•  GENEREER ZOVEEL MOGELIJK IDEËEN DIE HET  
•  PROBLEEM ZOUDEN KUNNEN OPLOSSEN
•  DENK HOLISTISCH EN MIDDELENVRIJ
•  BEPAAL HOE HET PROJECT EEN SUCCES WORDT

DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP

DEFINE
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INTRODUCEER NIEUWE DIENSTEN EN PRODUCTEN 
AAN EARLY ADOPTERS EN VALIDEER AANNAMES, 
TEST, VERBETER OF VERWERP IDEEËN.

ACTIVITEITEN
• CREËER PROTOTYPES
• COMBINEER, VERGROOT, VERBETER DE BESTE IDEËEN
•  DEFINIEER DE RELEVANTIE VAN NIEUWE PROJECTEN 

VOOR MENS EN MERK
•   GEBRUIK FEEDFACK VAN GEBRUIKERS OM IDEËEN TE 

VERBETEREN

DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP

DEVELOP
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LANCEER DE DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE 
DE VORIGE FASE HEBBEN OVERLEEFD.

ACTIVITEITEN
•  BEPAAL SMART-DOELSTELLINGEN
•   TRAIN DE ORGANISATIE OM HET PROJECT EFFECTIEF 

TE LANCEREN
•  LANCEER HET PROJECT BIJ DE DOELGROEP
•  VERBETER DE OPLOSSING CONTINU

DISCOVER

start hier

DEFINE DELIVERDEVELOP

DELIVER
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HOUD OOK REKENING MET HET REGISSEREN 
VAN TIJD, EXPERTISE EN CAPACITEIT.

Het proces behelst slechts vier simpele stappen maar daarin is 
het wel van belang dat de juiste mensen op het juiste moment 
worden ingezet. Zet in de eerste twee stadia veelzijdige, holistische 
experts en talenten in die kunnen experimenteren, scenario’s 
kunnen analyseren en voor doorbraken kunnen zorgen. In de latere 
stadia zijn mensen aan de beurt die wat bedacht is kunnen testen 
en lanceren. 

Houd ook rekening met het regisseren van tijd, expertise en 
capaciteit. Het kan zijn dat er meerdere projecten tegelijk gaande 
zijn en sommige stadia kunnen overlopen met als gevolg dat men 
verstrikt raakt tussen verschillende initiatieven.
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We hebben dit jaar onderzocht welke impact hypermoderne 
technologie heeft op de mens en hoe zij daarop reageren. Bovenop 
de invloed die IT, het internet en social media op organisaties 
hebben, liggen er ook kansen en bedreigingen in 3d-printing, 
connected producten of diensten en robotisering. 

We leerden over de homo digitalis, de menselijke kant van de 
digitale transformatie, de werkelijke katalysator achter deze 
verandering. Alhoewel we aan het voorfront staan van deze 
ontwikkeling, leert de homo digitalis hoe een nieuwe klantervaring 
eruit kan zien en uiteindelijk, hoe een onderneming gerund wordt. 
Door ons onderzoek geloven we dat organisaties die nu al investeren 
in digitale transformatie, betere overlevingskansen hebben dan zij 
die daar later (of nooit) aan beginnen. Met de juiste attitude, een mix 
van experts en specialisten en een solide stappenplan borgen we 
relevantie voor de organisatie.

Maar we geloven voornamelijk dat succes gepaard gaat met een 
intrinsieke behoefte om de organisatie menselijker te maken. De 
omarming van techniek is daarom geen doel op zich, maar een 
manier om continue de klantervaring te verrijken. 

We hopen dat de inhoud van dit rapport jou helpt om techno-
logische vooruitgang te omarmen en traditionele denkwijzen, 
businessmodellen, marketing en IT te doorbreken.

CONCLUSIE
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NAWOORD

Het nieuwe PIM Trendrapport 2015 heeft ons 
meegenomen in de wereld van de Homo Digitalis 
en ik ben trots dat ik het nawoord mag schrijven 
van dit prikkelende rapport. Als hoofdsponsor 
van het Platform Innovatie in Marketing 
vinden wij het uitwisselen van deze kennis en 
het bouwen aan een peer-to-peer netwerk 
essentieel. We vinden het belangrijk  
om met u als marketeer in gesprek te blijven. 

Wij verwachten dat in de nabije toekomst de Chief Marketing 
Officer (CMO) of de Marketing Manager een groter IT budget tot zijn 
beschikking heeft dan de Chief Information Officer (CIO) of de I(C)T 
Manager. Hebt u al nagedacht hoe u dat budget gaat invullen?  
Ik ga graag eens met u om tafel om - van peer-to- peer - met u  
van gedachten te wisselen.

Ook wij blijven ons vernieuwen. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar de 
Canon Expo in oktober in Parijs. Tijdens dit evenement dat eens in 
de vijf jaar plaatsvindt, geven we onze relaties een blik op de nieuwe 
technologieën die nog in ontwikkeling zijn in onze fabrieken in Japan. 

De verrassende innovaties die we hier zullen zien, geven weer 
nieuwe inspiratie!

De vormgeving van het PIM Trendrapport 2015 is verzorgd door één 
van onze vele in-huis grafische studio’s waarmee wij marketing- en 
communicatie-afdelingen van grote organisaties ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun online en offline communicatiemiddelen. Naast 
het publiceren van een digitale variant, hebben wij ervoor gekozen 
om het PIM Trendrapport 2015 ook in papieren vorm uit te geven. 
Zo bent u in staat om in uw luie stoel thuis nog even rustig door het 
rapport te bladeren.

Tot slot wil ik graag de auteurs Aljan de Boer en Stefan Harzevoort 
hartelijk danken voor dit mooie werk. Ik ben ervan overtuigd dat dit 
rapport u meer dan voldoende handvaten geeft om samen met uw 
dreamteam fantastische nieuwe business concepten te ontwikkelen, 
waarbij de mens centraal staat. Succes!

Mathieu Peeters
Marketing Director
Business Imaging Group  |  Canon Nederland N.V.
mathieu.peeters@canon.nl
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Het PIM Trendrapport 2015 is een uitgave van het Platform 
Innovatieve Marketing en Canon Nederland N.V.

PLATFORM INNOVATIEVE MARKETING 
Het Platform Innovatieve Marketing (PIM) wil van Nederland het 
meest inspirerende marketingland van Europa maken. Daartoe 
organiseert het maandelijkse kennissessies, reikt het awards uit 
aan de beste schrijvers en marketeers van ons land en geeft het 
elk jaar een trendrapport uit.

CANON
 

SPONSOR: PHOTONIK
Al vanaf 2000 pionieren we op het raakvlak tussen fotografie, 
marketing en technologie. We geloven in de vrijwel onbegrensde 
mogelijkheden van fotomarketing. Niet zo gek als je bedenkt dat we 
dit specifieke genre eigenhandig hebben bedacht en vormgegeven.

CONCEPT, ART DIRECTION EN VORMGEVING
Marleen Korsten, Redhotminute
Daphne Adams, Canon Design Studio, Maastricht
Janneke Holten, Canon Design Studio, Maastricht

DRUKWERK
Canon Nederland 

LIEFDE VOOR
Sigrid, Folkert, Pauline, Stephanie, Jan Joost en Oran. 

- Januari 2015

COLOFON

Professionals op vele terreinen vertrouwen dagelijks op onze 
print- en documentmanagementoplossingen die bijdragen aan een 
succesvolle en winstgevende toekomst van hun organisatie. Van 
kantooromgeving tot drukkerij en van bouwbedrijf tot ziekenhuis; 
voor elke onderneming bieden wij een passende oplossing en 
advies op maat. 







LEZING, WORKSHOP, 
BOSWANDELING OF 
DREAM TEAM?

STEFAN HARZEVOORT
Stefan is strateeg bij Redhotminute. Samen 
met honderd multidisciplinaire experts helpt 
hij ambitieuze merken en mensen groeien in 
een digitale wereld.

T: 06-42 70 34 15
E: sharzevoort@me.com
L: https://www.linkedin.com/in/sharzevoort
T: @nwpls

ALJAN DE BOER
Aljan is merkstrateeg. Hij helpt merken 
menselijker te worden, omdat de wereld 
daarom vraagt. Hij is tevens bestuurslid 
bij PIM en werkt als trend interpreter bij 
TrendsActive.

T: 06-31 90 74 99
E: aljanbizniz@gmail.com 
L: https://nl.linkedin.com/in/aljandeboer
T: @aljandeboer
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