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Experts @ your service - MarCom 3.0
Naar een efficiënter en effectiever 
marketingcommunicatiebeleid.

Jordy Hex
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Domein MarCom

• (Digitale) Marketingcommunicatie

– Impactmeting en advies over on- en offline 
communicatie

– Optimaliseringstrajecten voor communicatie- en 
marketingstrategie



Dienstverlening

• Maatwerk

• Analyse probleemstelling

• Co-creatie

• Resultaten enkel voor de opdrachtgever



Bijvoorbeeld: de Bottelarij



Bijvoorbeeld: Allegre



Praktijkgericht onderzoek

• Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 
(PWO)

• Voorstel MarCom 3.0



Probleemstelling

• Disruptieve kracht van digitale technologie 

• Prof. Van Ossel: klant centraal 

• Onderzoek Inge Ectors: quid MarCom???

=> Opportuniteiten voor de 
Marketingcommunicatie van Limburgse KMO’s
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Doelstellingen

Limburgse retailers ondersteunen in het 
opzetten van een optimale 

marketingcommunicatiestrategie om zo hun 
marktpositie te versterken.



Doelstellingen

• Deelonderzoeksvragen:
1. Welke zijn de diverse marketingcommunicatiekanalen 

van Limburgse retailers vandaag en hoe performant 
worden deze ingezet? (As is-situatie: kanalen, content, 
budget)

2. Welk is het meest optimale 
marketingcommunicatieprofiel? (Want to be-situatie: 
positionering, doelgroepbepaling, benchmarking)

3. Wat is de optimale marketingcommunicatiestrategie 
voor de retailer?



Aanpak

1. Vooronderzoek • Literatuurstudie en vooronderzoek => checklists opstellen die as is- en de 

want to be- situatie  in kaart zullen brengen

• Diepte-interviews met experts om alles waterdicht te maken

2. Opstellen MarCom-scan Op basis van de finale checklists stellen de onderzoekers de MarCom-scan 

samen.

3. MarCom Journey

1. Rekrutering Tijdens een kick-off event en via het netwerk worden deelnemende retailers 

gerekruteerd. Doel = 25 deelnemers

2. Audit-traject As is-situatie in kaart brengen (MarCom-scan = leidraad)

3. Toekomstnamiddag Want to be-situatie in kaart brengen (MarCom-scan = leidraad)

4. Strategiebepaling In co-creatie met deelnemers en studenten de strategie bepalen.

4. Analyse Wat zijn de globale trends en conclusies die dit project ons leerde? Hoe kunnen 

we verder finetunen?

5. Slotsymposium Voorstelling van de resultaten. Workshops + brug naar de toekomst



Aanpak

Kennisinstelling

Experts uit 
het werkveld

Werkgevers-
organisatie

25 KMO’s



Mijlpalen

Sept 2016

• Start 
vooronderzoek

Jan 2017

• Opleveren 
checklist

Mei 2017

• Opleveren 
MarCom-Scan

Jul 2017

• Kick-off 
evenement

Sept 2017

•25 dossiers as-
is opleveren

Dec 2017

•25 want to be –
profielen 
opleveren

Maa 2018

•25 strategieën 
opleveren

Jul 2018

•Lerend netwerk 
+ 
Analyserapport

Sept 2018

•Slotsymposium



Join us, let’s innovate!

• Het is een goed idee om de eigen medewerkers ten volle in te zetten als 
ambassadeurs van het bedrijf (o.a. met behulp van hun netwerk op sociale 
media). 

• Wat betreft sociale media volgt mijn bedrijf vooral het buikgevoel en 
posten we naargelang iets op Facebook of andere sociale media kanalen. 

• We zouden als bedrijf meer moeten luisteren naar wat onze klanten op 
het internet over ons zeggen en zo de digitale wereld monitoren en daar 
reactief en proactief op inspelen.

• Mijn bedrijf zou een beter beeld moeten hebben van hoeveel bezoekers 
de bedrijfswebsite iedere week lokt en welke de beste momenten zijn om 
er iets op te posten.




