
Back to the future in marketing 
 
Congres Actis 

4 juni 2014 

Dr. Karel Jan Alsem 



Karel Jan Alsem 

• Sinds 1990: universitair docent 
Marketing RUG 

• Sinds 2005: eigenaar AlsemStrategie 
– Positionering en Zorgmarketing 

• Sinds 2012: Lector Marketing (0,8) 
– Research director Instituut voor Marketing 

Management  
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Boeken en zo 
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Woonachtig in Haren, ook nog beste 
woongemeente van Nederland, trekt veel toeristen 

aan 



Toeristen maken optimaal gebruik van de Harense voorzieningen 



Agenda 

• De nieuwe marketing(?) 
• Marklinq 
• Retail 
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Teveel aandacht voor tactiek 

Marketing als tactiek 
4P’s Product Prijs Plaats Promotie 

 

Marketing als strategie 
Doelgroepkeus en positionering 

 

Marketing als cultuur 
Klantgerichtheid en merkidentiteit 
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Marketing 

10 juni 2010 9 24 maart 2011 

Klant en merk 

Alsem, Kostelijk,2008  
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Marketingplanningsproces 

Analytisch  

Strategisch/merk 
 

Creatief  
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De mens 
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95% doet een mens onbewust! 

Gevoel heel belangrijk en 
dus branding en 
mareketing! 

     



Social media 

 



Social media 



Dus: 

• Klant is machtiger dan ooit 
• Merken moeten  goede ervaringen creeren 
• Dus…… 



De ‘nieuwe’ marketing 

 
Viral marketing 
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Richtlijnen 

• Zorg voor 9+ ervaringen 
• Focus op innovatie en toegevoegde 

waarde (bijv. tov online…) 
• Creëer parels 
• Deel ervaringen 
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Hoe kan de Hanzehogeschool 
hierbij helpen? 
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‘Kennisvalorisatie’ 

Bedrijfspraktijk 
 

 Hanzehogeschool 
Lectoraat 

 

Onderwijs 
Hanzehogeschool  

 

Kennis/ 
oplossing Dilemma’s 
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www.marklinq.nl 
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Ondersteund door 
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Marklinq publicaties 
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Marklinq project ‘retail’ 

• Groningen en Haren 
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Reputatieschade 

• Effect aardbevingen op aantrekkelijkheid 
Noord Groningen 
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Resultaten Groningen 

• Imago Noord Groningen bij bewoners en 
bedrijven negatief beïnvloed 
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Reputatieschade? 

• Effect Project X Haren op 
aantrekkelijkheid Haren 
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Conclusie Haren 

• Bekendheid toegenomen 
• Weinig uitstraling op aantrekkelijkheid 
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‘Leegstand’ Haren 
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Opdracht gemeente/Ondernemend Haren 

• Wat zijn de oorzaken van de economische 
teruggang? 

• Biedt oplossingen aan 
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Traject 

• Sessies met stakeholders 
– Wethouders 
– Politieke partijen 
– Winkeliers 
– Vastgoedeigenaren 

• Onderzoek onder 
– Winkelend publiek 
– Winkeliers 
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Onderzoeksopzet 

• Vragenlijst voor ondernemers (65) en 
consumenten (273) 

• Afgenomen door 25 studenten 
Retailmanagement van de 
Hanzehogeschool 

• Eind maart/begin april 
• Eerst pretest 
• Verdeeld over de week 



Wat kan beter volgens winkeliers? 

Gratis parkeren invoeren 52,2% 

Marketingcampagne voeren 13,0% 

Meer parkeermogelijkheden 
maken 

11,6% 

Verlagen OZB 11,6% 

Overige voorstellen 11,6% 

Vooral gratis parkeren dus 



Wat beter moet (spontaan) volgens publiek 

Niets, is prima zo 17,2% 
Meer, anders, leuker winkelaanbod 15,0% 
Gezelliger sfeer 11,7% 
Gratis parkeren 11,7% 
Leegstand tegengaan 10,9% 
Meer parkeergelegenheid 7,3% 
Meer divers publiek, meer jongeren 4,0% 
Overig 22,2% 

Sfeer/leegstand (23%), parkeren (19%), leukere 
winkels(15%)) 



Vastgoedmensen 

• Focusgroep met 5 vastgoed eigenaren 
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8.5.14 



Advies 

• Richt een Ondernemersfonds op 
• Verbeter sfeer: zorg voor experience 
• Laat winkeliers cursus klantgerichtheid 

volgen 
• Gemeente: trek een centrum manager aan 
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Conclusies 

• De nieuwe marketing is ‘terug naar de 
klant’ 

• Focus op service, innovatie en 
experiences vanuit je positionering 

• Onderbouw met onderzoek 
• Back to the future dus! 
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Dr. Karel Jan Alsem, 
Lector Marketing 
k.j.alsem@pl.hanze.nl 
Room T1.18 (06 40366447) 
www.marklinq.nl 

Veel succes in jullie eigen future!! 

mailto:k.j.alsem@pl.hanze.nl
mailto:k.j.alsem@pl.hanze.nl
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