
MARKETING EN COMMUNICATIE 

Blijf in beweging 
en trouw aan je 
kernwaarden
Het coronavirus heeft een grote impact op de business en op bedrijfsdoelstellingen. Het stelt organisaties voor 
ongekende uitdagingen, ook op het gebied van marketing en communicatie. Hoe gaan we om met onze marketing en 
communicatie in deze crisis en wat nadien? Kijk op Oost Nederland bekijkt in de professioneel uitgeruste studio van Say 
Yeah Motion Media in Enschede samen met vakspecialisten en ondernemers de huidige situatie én blikt vooruit. 
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De invloed van de coronacrisis vraagt om snelle 
en effectieve beslissingen. Juist communicatie 
is in deze tijd ontzettend belangrijk. “De 
afgelopen maanden hebben bedrijven in 
eerste instantie veel aan crisiscommunicatie 
moeten doen, zowel intern als extern”, zegt 
Maarten Dullaert (Blom Opleidingen). “Op korte 
termijn was het de uitdaging je klanten en 
medewerkers goed en eenduidig te informeren 
over wat de ontwikkelingen voor hen en de 
organisatie betekenden en welke interne 
maatregelen je hebt genomen om het werk te 
kunnen blijven doen. Transparantie en 
openheid zijn een voorwaarde. Nu de rek weer 
in de samenleving is en we in een rustiger 
vaarwater zijn gekomen, richt je je meer op de 
lange termijn, waarbij de communicatie minder 
ligt op de maatregelen maar meer op wat je 
doet, waar je goed in bent en waar je voor 
staat. Het is ontzettend belangrijk om bij je 
verhaal en afkomst te blijven, ook in crisistijd.” 

Sander Hofstede (strategisch ontwerpbureau 
INC) onderschrijft dit en reageert: “Bedrijven die 
zich niet bewust zijn van hun positionering en 
profilering, in de waan van de dag leven en niet 
voldoende vooruitkijken, gaan het de komende 
tijd lastiger krijgen. Je ziet dat in crisistijd 

organisaties weer nadenken over hoe zij 
zichzelf goed en duidelijk op de kaart kunnen 
zetten. Veel bedrijven zitten nog in de 
overlevingsstand, maar ik ervaar ook dat 
diverse partijen langzaamaan weer willen 
vernieuwen. We helpen klanten weer meer bij 
positioneringsvraagstukken. Vaak weten ze wel 
wat hun onderscheidend vermogen is, maar 
vinden ze het lastig om dit te formuleren of 
intern gedragen te krijgen. Er ontstaan mooie 
dingen zoals nieuwe diensten en bedrijven die 
zich naast de zakelijke markt gaan focussen op 
de consumentenmarkt. Er wordt bekeken waar 
kansen liggen en bedrijven gaan weer 
investeren.”

Zichtbaarheid 
Eeke Olijve (Limesquare) geeft aan dat het in 
crisistijd draait om leiderschap. “Dan komt de 
echte ík’ naar boven, de ware bedrijfscultuur. 
Want je maakt in deze tijd keuzes waarbij vaak 
niet veel tijd is voor reflectie, bezieling of 
zelfverkenning. Het dwingt mensen scherp te 
blijven en daarnaast om dingen anders te 
doen. Bedrijven die kiezen voor andere 
businessmodellen, gaan investeren en 
doorpakken, kunnen blijven doorbouwen. Het 
is daarbij belangrijk trouw te blijven aan je 

positionering en je ambitie. Juist in tijden van 
crisis is heldere en krachtige communicatie 
nodig om rust te brengen, duidelijkheid te 
geven, maar zeker ook om te laten zien wat je 
als bedrijf waard bent. Nu is het nodig om 
zichtbaar te zijn, maar ook als de wereld straks 
weer begint te draaien. Medewerkers willen 
trots zijn op hun werkgever en klanten op hun 
leverancier. Laat daarom zien wat je doet. Wij 
analyseren momenteel met klanten regelmatig 
hun campagnes en concepten en er worden 
nieuwe keuzes gemaakt die aansluiten bij de 
huidige situatie.”

Digitale stroomversnelling
Door de coronacrisis zitten mensen veel meer 
thuis en werken, winkelen en leven meer 
online. Deze verschuiving heeft als gevolg dat 
bedrijven veranderingen snel door moesten 
voeren. Ondanks dat met digitale 
communicatie efficiënter op afstand kan 
worden gewerkt en het tijd scheelt, ziet Ronald 
Poelakker (Stijlgenoten Marketing) ook 
uitdagingen. “In een digitale wereld blijft er 
weinig ruimte over voor de mens en 
zakendoen blijft immers mensen-business. 
Vooral bij het aangaan van nieuwe 
verbindingen vind ik digitale communicatie niet 

MAARTEN DULLAERT
Commercieel manager Blom Opleidin-
gen in Hengelo
Blom Opleidingen is gespecialiseerd in 
het verzorgen van opleidingen, 
cursussen en trainingen voor bestuur-
ders en gebruikers van een heftruck, 
reachtruck, hoogwerker of bovenloop-
kraan. Het bedrijf beschikt over 21 eigen 
opleidingslocaties door heel Nederland. 

SANDER HOFSTEDE
Eigenaar van strategisch ontwerpbureau 
INC in Enschede
INC helpt startups, corporates en 
familiebedrijven te vernieuwen, te 
onderscheiden en betere 
klantervaringen te ontwerpen en werkt 
aan innovatie-, marketing- en 
communicatievraagstukken.

EEKE OLIJVE
Directeur/eigenaar van Limesquare in 
Hengelo
Het fullservice marketing communicatiebu-
reau combineert strategie, creativiteit, data 
en nieuwe online technieken. “We helpen 
opdrachtgevers dichter bij hun klanten te 
komen en creëren oplossingen die voor hen 
van meerwaarde zijn.”
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altijd een geschikt middel. Je hebt immers te 
maken met een eerste indruk en de ‘human 
touch’ wordt door de afstand moeilijker. Ik 
verwacht wel dat op afstand vergaderen ook in 
de toekomst blijft. We zullen anders moeten 
doen dan we altijd gedaan hebben, ook met 
het oog op duurzaamheid.” 

Jan Eppink (Say Yeah Motion Media) ervaart dat 
het gebruik van digitale mogelijkheden is 
toegenomen sinds de coronacrisis. “Nu 
evenementen en meetings niet doorgaan, zie je 
dat bedrijven steeds meer beeldend gaan 
communiceren en kiezen voor webinars, 
virtuele meetings, video’s en live events. Ik 
verwacht zeker dat beurzen en bijeenkomsten 
blijvend op een andere manier georganiseerd 
gaan worden. Online media zijn immers een 
goede manier om zichtbaar te blijven bij 
(potentiële) klanten en garanderen een 
efficiënte en snelle conversie. Bedrijven die ook 
nu blijven inzetten op het werken aan hun 
merk, zullen uiteindelijk succesvol zijn.”

Online marketing
Online marketing kan zeker veel opleveren, 
vindt ook Anneke van Ommen (Pillen Group). 
“Maar het is zoeken naar de beste manier om 
dit in te zetten voor je bedrijf. In de industrie 
hebben we te maken met Duitsland, een 
belangrijke marktspeler, die echter minder ver 
is in innovatief denken dan Nederland. Hoewel 

wij meer willen inzetten op digitale media in 
Duitsland, is de privacywetgeving daar anders 
en strenger. Daarnaast zijn Duitsers als het 
gaat om marketing meer gericht op technische 
feiten dan op beleving en hechten zij veel 
waarde aan face-to-face-contacten zoals op 
een beurs. Ik verwacht wel dat die behoefte 
blijft, maar zie ook kansen in meer 
relatiebeheer op afstand.”  
Jan Eppink reageert: “Digitalisering moet 
uiteindelijk door iedereen omarmd worden. De 
wereld verandert zichtbaar en dat wordt niet 
meer teruggedraaid. Elke branche zal een 
nieuwe positie moeten innemen in deze tijd en 
processen zullen veranderd moeten worden.”

Digitaal versus menselijk
Anneke van Ommen benadrukt dat de impact 
van de crisis verschilt per sector. “Bovendien 
zijn veel branches momenteel nog onderbelicht 
en moeten de effecten van de crisis nog 
zichtbaar worden. De maakindustrie 
bijvoorbeeld, kent ook een vraaguitval en 
ondernemers zetten alle zeilen bij om een 
gezonde onderneming toekomstproof te 
maken in dit nieuwe tijdperk. Mkb-bedrijven en 
de Nederlandse maakindustrie zijn de motor in 
de Nederlandse economie. De wet- en 
regelgeving die reeds opdragen wordt buiten 
corona om, verslechtert de concurrentiepositie 
van exporterende bedrijven. Goed 
werkgeverschap staat hoog in het vaandel en 

de uitdaging om medewerkers duurzaam 
inzetbaar te houden, wordt steeds groter. 
Bedrijven hebben te maken met een digitale 
versnelling, het overdragen van vakinhoudelijke 
technische kennis aan een jongere generatie 
en een nieuwe manier van werken in 
productieomgevingen. Vanuit VNO-NCW 
Midden vinden we het belangrijk om onze 
leden te ondersteunen én te weten welke 
behoeftes er bij ondernemers zijn. Als 
werkgeversorganisatie willen wij juist in deze 
tijd van betekenis zijn en zoeken we dan ook 
naar de juiste balans in de communicatie-
uitingen. Fysieke netwerkbijeenkomsten zoals 
bedrijfsbezoeken vragen in deze tijd om een 
andere aanpak. Online bedrijfsbezoeken 
bieden in de mix een bijdrage. Maar misschien 
liggen er ook kansen in breakout-/kennissessies 
voor kleine bijeenkomsten, gecombineerd met 
webinars.” 

Het klantperspectief staat inderdaad voorop als 
het gaat om het écht succesvol inzetten van 
digitale communicatie, besluit ook Ronald 
Poelakker. “Alles begint bij het centraal stellen 
van de klant en het verdiepen in de markt. Van 
daaruit kun je bekijken welke middelen je als 
bedrijf inzet en welke boodschap je verspreidt. 
Dat is per bedrijf anders. En uiteindelijk is het 
doel relaties bouwen. Mensen maken daarbij het 
verschil. De klantrelatie van de toekomst is dan 
ook een digitale én een menselijke relatie!” <

Nieuwsgierig naar 
de opnames van 
dit boeiende 
tafelgesprek? 
Say Yeah Motion 
Media heeft gezorgd 
voor een 
professionele 
opname: scan de 
QR-code en kijk 
mee!
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RONALD POELAKKER
Managing Partner bij Stijlgenoten 
Marketing in Den Ham
Stijlgenoten marketing is een full service 
marketingbureau voor de maakindus-
trie. Het team van ruim dertig specialis-
ten helpt maakbedrijven bij het 
digitaliseren van hun sales en marke-
tingproces. Vanuit de overtuiging dat 
zakendoen mensenwerk is en blijft, 
bouwt Stijlgenoten Marketing aan 
meetbare en structurele resultaten voor 
haar klanten.   

JAN EPPINK
Mede-eigenaar van Say Yeah Motion 
Media in Enschede
Bij de specialist in beeldcommunicatie 
draait het om het bereiken van 
organisatiedoelen met de juiste visuele 
marketing. Van corporate films, 
animatiefilms, online programma’s tot 
commercials. Naast productie meet het 
bedrijf online en zet het strategie in voor 
het optimale resultaat. 

ANNEKE VAN OMMEN
Marketing & Business Developer bij 
Pillen Group in Lichtenvoorde / 
Bestuurslid VNO-NCW Midden Regio 
Achterhoek. 
De bedrijven van Pillen Group hebben 
ieder een eigen specialisme; van 
toelevering in de fijnmechanische 
industrie tot eindproducten in de 
interieurbouw. Het familiebedrijf 
verzorgt het complete traject van 
ontwerp & engineering, prototyping, 
productie & eventuele montages.
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