
Een groeiend aantal adverteerders voert 

zelf de regie over de media- en marketing-

processen. Activiteiten als planning, in-

koop, optimalisatie en reporting zijn steeds 

vaker een interne aangelegenheid. Een 

trendbreuk met het recente verleden 

waarin het vooral draaide om outsourcing. 

MeMo² ziet deze transformaties naar insour-

cing regelmatig misgaan. Maar het goede 

nieuws is dat het ideale pad naar een 

succesvolle marketingtransformatie be-

kend is en dat eenmaal getransformeerde 

bedrijven significant beter presteren.   

De wereldwijde concurrentie voert de  

druk op de effectiviteit van media- en 

marketinginzet buitengewoon hoog op.  

In sectoren als telecom, energie, verze- 

keringen, retail en e-retail in het bijzonder. 

Succesvolle media- en marketingtransfor-

maties bepalen steeds sterker of een bedrijf 

snel groeit, of juist langzaam krimpt. Dat 

maakt de transformaties tot fundamentele, 

strategische aangelegenheden en niet  

tot de zoveelste hype. De nieuwe privacy-

wetgeving (AVG) jaagt dit nog verder  

aan omdat adverteerders nauwelijks  

nog mogelijkheden hebben om lead-  

en klantdata via derden te gebruiken. 

Te snel transformeren
MeMo² Strategy onderzocht de kritische 

succesfactoren van media- en marketing-

transformaties in Nederland. De belangrijk-

ste zijn een gestructureerde en volgtijdelijke 

aanpak (5 stappen) in combinatie met  

een onvoorwaardelijk commitment van  

het management. Dan is een succesvolle 

transformatie binnen 12 maanden haal-

baar. Maar door de enorme prestatiedruk 

en veranderende wetgeving is de verlei-

ding onder CMO’s groot om transformaties 

te snel te willen doorvoeren. In de praktijk  

is de grootste valkuil om direct bij stap 4 te 

beginnen: het (her)inrichten van de digitale 

media en marketingorganisatie. Ironisch 

genoeg blijkt dit het recept voor aanzien- 

lijke vertragingen en onduidelijkheden (zie 

ook kader ‘Digitale issues’). Vaak is het een 

traject waarin een ‘digitale specialist’ in de 

lead is waardoor er op meerdere niveaus  

in de organisatie geen aansluiting is. Ook is 

een dergelijke (digitale) transformatie geen 

wezenlijke verandering en levert (dus) geen 

merkbare bijdrage aan het succes van het 

bedrijf of merk. Daar is wèl sprake van als 

de volgende 5 stappen worden doorlopen, 

met discipline en commitment. 

Stap 1  Crossmediaal,  
geïntegreerd accountability  
assessment
De eerste stap is een onafhankelijk assess-

ment waarin de accountability van de 

huidige media- en marketinginspanningen 

wordt vastgesteld. Wat gebeurt er echt? 

Wat is de kwaliteit van de uitgeleverde 

media? Zijn de mediaprijsniveaus conform 

de benchmark? Zijn de gemaakte keuzes 

wel van toegevoegde waarde voor het 

bedrijf of merk? Zit het bedrijf in de kop-

groep van media en marketing accounta- 

bility of in de achterhoede? In het assess-

ment draait het naast de harde media 

performance en sales ook om  merkposi- 

tionering en aandacht. Anno 2018 ligt de 

focus weliswaar sterk op keiharde resultaten, 

maar de rol van emotie en merkbeleving 

verdient net zo goed veel aandacht.   

Stap 2  Businesscase met  
meerdere scenario’s
Het assessment levert input voor de ontwik-

keling van een business case. Hier draait 

het om wat er anders moet en dus om het 

maken van slimme, goed onderbouwde 

keuzes. Vaak rolt er een gemengde oplos-

sing uit: bepaalde zaken wel insourcen, 

andere juist niet en dan samenwerken  

met de beste partners/bureaus in de markt. 

In geval van outsourcing is het belangrijk 

dat de adverteerder voldoende regie blijft 

houden. Maar bij alle te maken keuzes  

zijn het rendement, schaalbaarheid en  

het effect op het merk en de business,  

uiteindelijk de belangrijkste maatstaven.  

Deel 1  Grow fast in 5 stappen

Meer productiviteit uit media  
en marketing met MeMo²

Digitale issues bij overhaaste transformaties
Kenmerkend bij het overslaan van de eerste 3 ‘Grow Fast’ stappen, is het ontstaan  

van de volgende digitale issues: 

• Een DSP (Demand-Side Platform) levert via een exchange weinig meer op dan  

in de oude situatie.

• Recruitment en behoud van goede programmatic professionals blijken lastig.

• Een DMP (Data Management Platform) levert vaak te weinig output of ROI op. 

•	 Te	weinig	afstemming	tussen	online	en	offline	met	een	suboptimaal	resultaat	als	

gevolg.

• Regie blijft vaak steken op digital media KPI’s waardoor geïntegreerde business  

en merkwaarde moeilijk stuurbaar blijft. 



Stap 3  Blauwdruk voor  
organisatie, techniek en regie 

Het door het management uitgesproken 

commitment over een bepaald scenario  

uit de businesscase, vormt  het startschot 

voor de volgende fase. Een zeer essentiële 

omdat daarin het ‘winnende’ scenario 

wordt geoperationaliseerd in een blauw-

druk. De blauwdruk beschrijft de gewenste 

en nieuwe marketingorganisatie, de beno-

digde systemen en technieken, de nood- 

zakelijke operationele processen (in house 

of uitbesteed) en de mate van geïntegreer-

de regie (optimalisatie en reporting). 

Transformaties komen alleen tot een goed 

einde als investeringen gevalideerd kunnen 

worden doorgemeten op basis van busi-

ness en merk-KPI’s. Deze meetinstrumenten 

zijn kort-cyclisch, transparant, onafhankelijk 

en ontwikkeld voor (directe) bijsturing op 

ondernemingssucces. 

Stap 4  (Her)inrichting  
digitale media 
Uit de blauwdruk volgt automatisch welke 

onderdelen en activiteiten rondom digitale 

media en marketing aandacht vragen en 

waar (her)inrichting noodzakelijk is. Ook hier 

draait het om slimme keuzes, bijvoorbeeld 

over een DSP. Een programmatic media 

buying platform kan worden ge-insourcet, 

tegelijkertijd kan het handig zijn om de 

activiteiten bij een specialistisch bureau 

onder te brengen. En is het verstandiger  

te kiezen voor uitsluitend inkoop via een 

exchange of om ook private deals te 

maken? Maar wat is dan een goede deal, 

wat bepaalt de kwaliteit van de ingekoch-

te digitale media? (Nog) moeilijker is de 

keuze voor de juiste DMP (Data Manage-

ment Platform). Wat is daar precies de 

businesscase en wat is straks nog mogelijk 

met de AVG? 

Stap 5  (Her)inrichting  
marketingorganisatie:  
crossmediaal en geïntegreerd
De eagerness van Nederlandse CMO’s om 

digitale media te insourcen, gaat ten koste 

van	de	aandacht	voor	offline.	In	de	praktijk	

is er juist veel productiviteitswinst te behalen 

door	bij	digitale	media	ook	het	offline	stuk		

te betrekken. Bedrijven moeten geïnte-

greerd op zoek gaan naar omzet- en 

merkgroei. Ook om te voorkomen dat de 

verkeerde conclusies worden getrokken. 

Bijvoorbeeld: zodra de verwijdering tussen 

offline	en	digitaal	te	groot	is,	ontstaat	nogal	

eens de indruk dat digitale kanalen enorm 

succesvol zijn. Typische online reporting 

gaat eraan voorbij dat de grotere ATL 

campagnes soms de hoofdoorzaak van 

groei zijn. Helaas blijkt overschatting van de 

digitale media-effecten hardnekkig. Mede 

daarom is een onafhankelijke reporting 

methodiek essentieel voor het bepalen van 

het succes en rendement van de digitale 

en crossmediale marketinginspanningen. 

Grow fast or die slow
De productiviteit en accountability van 

media en marketing bepalen in hoge mate 

of een bedrijf/merk sneller groeit dan de 

markt, of dat het langzaam krimpt. ‘Grow 

fast or die slow’, zoals de consultants van 

McKinsey al constateerden. Hun recente 

wereldwijde onderzoek onder CMO’s 

resulteerde in een duidelijke en urgente 

boodschap: maak prioriteit van een  

winnend productiviteitsniveau van ‘uw 

marketingafdeling’. Ook wijzen ze op het 

strategische belang van uitvoerbaarheid, 

schaalbaarheid, partnership en geïnte-

greerde regie. MeMo² doet een vergelijk-

bare oproep: ga intern een kritische en 

eerlijke discussie aan over de huidige 

output van uw media- en marketing- 

organisatie. Wat is de impact ervan, wat  

is de productiviteit en hoeveel beter kan 

het? Maar vooral: hoe gecommitteerd, 

ambitieus en toegerust bent u om uw 

media- en marketingorganisatie te laten 

excelleren? Anders gezegd: heeft u het  

in huis om een fast grower te worden  

of te blijven? De 5 stappen van MeMo² 

vormen het pad naar uw ‘fast grow’. 

In deel 2 uit deze serie artikelen van MeMo² 

een concrete case van een adverteerder 

die	deze	route	aflegde.	●

MeMo² is marktleider op het gebied 

van crossmedia campaign measure-

ment & analytics (meer dan 10.000 

geanalyseerde crossmediale cam- 

pagnes ter waarde van enkele miljar- 

den euro’s) en ondersteunt adver-

teerders en merken met: 

• Gevalideerde consumenten 

insights;

• Gevalideerde bereiks- en  

effectbepaling + optimalisatie  

van digitale en crossmediale 

campagnes;

• Geïntegreerde media- en  

marketingregie op basis van 

business en merk KPI’s;

• Specialistisch en strategisch merk-, 

media- en marketingadvies, 

inclusief begeleiding van media- 

en marketingtransformaties (onder 

het label MeMo² Strategy).

MeMo² houdt kantoor in het  

House of Measurement (HOME). 

HOME biedt ruimte aan 75 effect  

specialisten gericht op media-  

en marketing ‘nieuwe stijl’. HOME  

is ontstaan vanuit de intentie om 

adverteerders te helpen bij media, 

marketing of business transformatie-

processen. En wel door een com- 

plete bundeling te bieden van  

kennis, competenties, techniek  

en data.
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