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INTRO

Wat is de aanleiding?

Volgens het CMO rapport van IAB 
(2019) besteedt dertig procent van de 
respondenten online marketing niet langer 
uit aan een bureau, maar heeft dit inmiddels 
inhouse gebracht. Nog eens 55% van de 
respondenten geeft aan momenteel een 
transitie door te maken richting inhousing. 
Bij inhousing wordt een activiteit welke in 
het verleden bij een externe organisatie werd 
belegd binnen een organisatie uitgevoerd. De 
trend is ingezet en zal de komende jaren een 
verdere vlucht maken.

De self-service platformen van bedrijven zoals 
Google en Facebook maken het gemakkelijk 
voor adverteerders om zelf hun online 
marketingactiviteiten te managen. Adverteerders 
zijn steeds vaker zelf eigenaar van de technologie 
die ze gebruiken voor hun online marketing 
inspanningen. Bovendien worden specialisten 
aangenomen die zelfstandig kunnen werken met de 
gebruikte technologie. 

Maar wat is nu de échte motivatie voor de 
bedrijven om te gaan inhousen? 
Adverteerders die kiezen voor inhousing doen dit 
in veel gevallen vanwege operationele controle, 
gereduceerde kosten en transparantie. Andere 
genoemde redenen voor inhousing zijn de 
verbondenheid van de specialisten en campagne 
managers met de adverteerder en de snelheid 
waarmee geschakeld kan worden. Maar wat ons 
betreft gaat het veel verder dan dat. Inhousing is 
een kritiek onderdeel om als bedrijf écht digital 
mature te worden. Om als bedrijf voorop te 
blijven lopen en duurzaam concurrentievoordeel 
te behalen, zul je je marketing integraal moeten 
inrichten. 

Elke adverteerder zou zichzelf de volgende 
vragen moeten stellen: 

Hoe zien mijn marketingactiviteiten er over 5 jaar 
uit en hoe richt ik mijn marketingafdeling daarop in? 

Draagt het opbouwen van interne digitale 
competenties bij aan onze digitale maturity 
en levert het ons daardoor een lange termijn 
concurrentievoordeel op?

https://www.iab.nl/images/Publicaties/IAB_CMO_rapport_2019.pdf
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Het belang van 
digital maturity 

Digitale interacties vormen een steeds groter 
deel van de touchpoints van een organisatie 
met haar (potentiële) klanten. Ook nemen 
online advertenties een steeds groter deel in 
van de mediabestedingen van adverteerders. 
De beschikbaarheid van data en marketing 
technologie brengt een grote belofte met 
zich mee, maar in de praktijk is het voor 
veel organisaties een grote uitdaging om de 
beschikbare mogelijkheden op het gebied 
van technologie, data, tracking en targeting 
optimaal te benutten.

Het gebruik van technologie en data om de 
merk- en klantervaringen te verbeteren en 
nieuwe klanten aan te trekken, geven de hoop 
concurrentievoordeel te creëren. Maar digitale 
marketing vereist nieuwe en andere kwaliteiten 
binnen organisaties dan voorheen. Daarnaast 

hebben veel organisaties meestal niet de juiste 
technologie, de specialistische kennis en de 
processen in huis, om de beschikbare data optimaal 
te benutten om alles uit deze technologie te halen. 
De Boston Consulting Group (BCG) concludeerde 
in hun paper ‘Mastering Digital Marketing Maturity’ 
(2018), dat de mate van digitale volwassenheid 
(digital maturity) sterk verschilt tussen organisaties, 
waarbij slechts 2% van de organisaties de 
beschikbare mogelijkheden optimaal benut. 
Daarnaast berekende BCG dat deze bedrijven 
gemiddeld 30% minder kosten maken om 20% 
meer omzet te behalen ten opzichte van bedrijven 
met een lage mate van digitale volwassenheid. In 
de praktijk zal het behalen van een hogere mate 
van digitale volwassenheid essentieel zijn voor 
organisaties om structureel voordeel te behalen 
ten opzichte van de concurrentie en te overleven in 
concurrerende markten.

https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Mastering-Digital-Marketing-Maturity-Feb-2018_tcm9-184763.pdf
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Opbouwen van digitale competenties
Om te groeien tot digitale volwassenheid dien 
je binnen je organisatie digitale competenties 
op te bouwen, zoals marketing technologie en 
specialistische kennis. Organisaties kunnen niet 
langer puur vertrouwen op een verzameling van 
verschillende agencies, waarbij het interne team 
slechts een coördinerende rol vervult en niet 
beschikt over diepe inhoudelijke kennis over de 
werkzaamheden welke bij een bureau zijn belegd. 
Deze transitie naar inhousing wordt geholpen 
doordat de technologie die gebruikt wordt voor 
online marketing steeds minder technische kennis 
vereist. Advertentie platforms, zoals Facebook 
en Google, richten zich steeds meer op het 
gebruiksgemak van hun platformen, wat het 
eenvoudiger maakt voor adverteerders om de juiste 
competenties intern op te bouwen. 

Het intern beleggen van digitale competenties 
vraagt om een nieuwe relatie tussen organisaties 
en hun partners. De ervaring van strategische 
partners is een aanvulling op de intern aanwezige 
kennis. Het is de uitdaging voor bedrijven om 
optimaal gebruik te maken van de specialistische 
kennis van agencies en technologie providers, te 
zorgen dat de opgedane kennis terugvloeit naar de 
organisatie, terwijl de eigenaar blijft van de data en 
technologie.

Adverteerders geven aan dat een gebrek aan 
expertise en middelen de voornaamste barrière is 
voor inhousing. Ook het vinden van het juiste 
talent is een grote uitdaging, maar dit is maar een 
onderdeel van het grotere geheel. Het gaat erom 
ook te weten welke technologie en data je nodig 
hebt om de stappen voorwaarts te maken. En 
hoe je vervolgens al deze experts, disciplines en 
externe partijen laat samenwerken om uiteindelijk 
je marketing integraal uit te voeren. 
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BCG heeft in haar studie naar digitale 
volwassenheid zes pijlers geïdentificeerd welke 
organisaties helpen digitaal volwassen(er) te 
worden. Deze zes pijlers zijn op te splitsen 
in drie organisationele factoren en drie 
technische factoren. Om de hoogste fase van 
digitale volwassenheid te bereiken zijn alle zes 
essentieel. De verschillende pijlers kennen een 
grote wederkerige afhankelijkheid. Groei op 
één van deze pijlers zal altijd gepaard gaan met 
inspanningen op één van de andere gebieden.

1. Specialistische kennis: De integratie 
van verschillende specialisaties in de 
marketingorganisatie met de bijbehorende kennis 
is één van de grootste barrières in de groei naar 
digital maturity. Om stappen te maken in deze pijler 
dienen organisaties te bepalen:
• Welke skills reeds aanwezig zijn binnen de   
   organisatie;
• Welke kennis je nog binnen de organisatie moet  
   brengen;
• Welke specialistische kennis extern wordt belegd. 

2. Strategische partnerships: De grote diversiteit 
aan marketing tools, de verscheidenheid aan 
noodzakelijke kennis en het hoge tempo van alle 
ontwikkelingen maken het lastig voor organisaties 
om continue op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen én de interne organisatie scherp 
te houden. Het is daarom van belang om de juiste 
strategische partners aan te sluiten en hier effectief 
mee samen te werken. Dit maakt een organisatie 
flexibeler in het vergaren van bepaalde nieuwe 
specialistische kennis. Belangrijk hierbij is dat wordt 
bepaald hoe de samenwerking met strategische 
partners eruit gaat zien, waarbij duidelijke 
verwachtingen worden geformuleerd.

3. Flexibele organisatie: Het digitale 
marketinglandschap is complex en om hier goed 

in te kunnen navigeren moet je als organisatie 
snel kunnen schakelen en kunnen inspelen op 
trends. De bedrijven die in het algemeen in staat 
te zijn om innovatieve projecten snel te kunnen 
realiseren, hebben hun specialisten georganiseerd 
in compacte multidisciplinaire teams en werken 
volgens een agile methode. 

4. Connected data: In het huidige online marketing 
landschap is het essentieel om verschillende 
databronnen te verbinden, zodat er een eenduidig 
beeld ontstaat van een bepaalde consument. Om 
dit te kunnen realiseren is het zaak om bijvoorbeeld 
CRM data te verbinden aan online data en te 
integreren in mediacampagnes, e-mail strategieën 
en direct mailings. Hierbij is het essentieel om data 
dusdanig te organiseren dat het een duidelijk en 
gesegmenteerd beeld geeft van alle (potentiële) 
klanten en op ieder kanaal beschikbaar is om een 
consistente customer journey te realiseren. 

5. Geïntegreerde technologie: Digitale marketing 
bevindt zich in een speelveld van diverse en snel 
ontwikkelende technologieën. Het is essentieel dat 
organisaties de marketing technologie selecteren 
die aansluit bij de (toekomstige) behoeften. Niet 
alleen moet worden bepaald welke technologie 
wordt gebruikt, maar ook hoe de onderlinge 
integratie van deze platformen wordt gewaarborgd 
binnen de organisatie.

6. Doelgerichte doormeting: Om touchpoints 
binnen een customer journey goed te kunnen 
beoordelen dienen organisaties te bepalen 
welke KPI’s aansluiten bij de gestelde business 
doelstellingen. Vervolgens moet de doormeting 
van deze touchpoints dusdanig worden opgesteld 
dat ze op eenzelfde wijze gelinkt worden aan de 
opgestelde KPI’s. Hierbij kan worden gewerkt 
met data-gedreven attributie die de toegevoegde 
waarde van individuele touchpoints binnen een 
customer journey aantoont.  

Digital maturity 
De 6 pijlers van digitale volwassenheid
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Wanneer organisaties de zes pijlers op orde 
hebben, zal dit voor groei in digital maturity zorgen. 
Deze groei leidt op den duur tot een vermindering 
van kosten en tegelijkertijd tot meer omzet. Maar 
nog belangrijker is dat digital maturity er op dit 
moment voor zorgt dat organisaties zich kunnen 
onderscheiden van de concurrentie. Dat is nu 
een groot voordeel, maar dit zal uiteindelijk een 
hygiënefactor worden. Ook concurrenten zitten niet 
stil en als zij harder groeien in digital maturity, dan 
kan dat leiden tot een grote achterstand: je bent 
minder goed in staat om de juiste doelgroep te 
vinden, je bent minder relevant met je boodschap 
en je snapt minder goed welke advertising 
incrementele waarde toevoegt en welke niet.

Groeien in digital maturity is dus enorm belangrijk. 
Niet alleen om een voorsprong te pakken, maar ook 
om niet over vijf jaar op een achterstand te staan. 
Digital maturity is onlosmakelijk verbonden met 
inhousing, want het gaat erom dat je technologie, 
data en digitale competenties intern opbouwt. 
Door alles extern, bijvoorbeeld bij een bureau, te 
beleggen ben je veel te afhankelijk van je externe 
partners. Voor een marketingafdeling die steeds 
meer afhankelijk wordt van digital advertising is dat 
geen optie meer.

Inhousing betekent niet dat je als bedrijf alles, van 
uitvoering tot strategie, in huis moet halen. Het is 
prima om onderdelen extern te beleggen, maar het 
allerbelangrijkste is dat je als bedrijf zelf de totale 
regie hebt, zowel technologisch als organisatorisch. 
Het gaat erom dat je weet welke stappen je als 
organisatie moet nemen om de juiste technologie 
te selecteren en te gebruiken, het juiste talent in 
huis te krijgen en alle verschillende disciplines kunt 
laten samenwerken voor het beste resultaat. 

Wij onderscheiden dan ook deze drie key-factoren 
in een succesvolle inhousing:

Technologie: Het eigen beheer van technologie 
en alle data; 

Talent: Het selecteren, opleiden en behouden van 
digitaal talent;

Samenwerking: De samenwerking van interne- en 
externe specialisten om incrementele waarde toe te 
voegen aan marketing en advertising.

In de volgende hoofdstukken gaan we verder in 
op deze key-factoren.

Digital maturity 
Het belang van inhousing voor digital maturity
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Waarom technologie een 
key-factor is bij inhousing

Organisaties hebben een grote diversiteit 
aan digitale marketing tools nodig welke ze 
in staat stellen duurzaam de concurrentie 
voor te blijven. Eén van de key-factoren voor 
succesvolle inhousing is het in kaart brengen van 
de technologieën waarmee gewerkt wordt, te 
toetsen of deze toekomstbestendig zijn, of deze 
optimaal aansluiten bij de behoeften van een 
organisatie en een meerwaarde leveren voor de 
ultieme klantreis van jouw klanten. 

Binnen het complexe marketing technologie 
landschap staat het ontwikkelen en beheren van 
een future-proof marketing technologie stack vaak 
aan de basis van succesvolle bedrijven.

Eigendom
In traditionele samenwerkingen zie je vaak dat 
het bureau de eigenaar is van de marketing 
technologie, waar organisaties gebruik van 
maken. Voor bureaus is dit voordelig omdat zij 
de geselecteerde technologie voor verschillende 
klanten kunnen gebruiken, wat o.a. de doorlooptijd 
van onboarding verkort en een kostenvoordeel 
oplevert als meerdere klanten hiermee werken. 
Bovendien is de benodigde ervaring met deze 
technologie aanwezig. Het nadeel van deze 
manier van samenwerken is dat de technologie 
niet specifiek wordt geselecteerd op de wensen 
van de organisatie. Daarnaast is het gebruik veelal 
direct verbonden aan het contract met het bureau 

en is het dus niet altijd mogelijk voor bedrijven om 
zelf met de technologie te werken. Het is zaak om 
een duidelijk beeld te krijgen van de marketing 
technologie die wordt gebruikt en of dit de juiste 
technologie is om de ambities in de toekomst waar 
te maken. Vervolgens bepaal je of het eigendom, 
gebruik en beheer intern belegd moet worden of bij 
partners. 

Selectie
Het is essentieel om marketing technologie 
te selecteren die niet alleen in de betreffende 
silo gebruikt kan worden, maar welke tevens 
goed geïntegreerd kan worden met andere 
technologieën en platformen die binnen de 
organisatie gebruikt worden. Technologie 
voor online marketing is te verdelen in drie 
subcategorieën, namelijk: connected data, 
geïntegreerde technologie en actiegedreven 
doormeting. 

1. Connected Data
Om een geïntegreerde marketing ervaring te 
kunnen bieden aan potentiële consumenten zullen 
organisaties verschillende databronnen met elkaar 
moeten kunnen verbinden. Hierbij gaat het om het 
combineren van alle beschikbare offline- en online 
data voor een compleet (360-graden) beeld van 
de potentiële klant. Hierbij kan gedacht worden 
aan data management platformen (DSP’s) en CRM 
systemen. 
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2. Automation & geïntegreerde technologie
Naast het verbinden van de beschikbare data tot 
een universeel beeld van de potentiële klant is het 
belangrijk technologie te gebruiken welke deze 
data geautomatiseerd en op schaal kan activeren. 
Hierbij kan gedacht worden aan technologie voor 
het verzenden van emails of het uitleveren van 
online marketing campagnes. Bij de selectie van 
deze tooling is het belangrijk dat wordt gekozen 
voor technologie met een sterke integratie met 
de technologie waarin unieke gebruikersprofielen 
worden opgebouwd. 

3. Actiegedreven doormeting
Voor effectieve marketing is het essentieel 
verschillende marketing investeringen goed te 
kunnen beoordelen. Hiervoor kan technologie 
gebruikt worden die inzichtelijk maakt wat de 
impact van verschillende inzetten op de gestelde 
KPI’s is, maar ook in staat is om campagnes op 
universele wijze te beoordelen en inzicht te bieden 
in alle gestelde KPI’s. 

De keuze voor marketing technologie moet het 
doel hebben om je marketing nog efficiënter, 
relevanter en persoonlijker maken. Essentieel 
hierbij zijn inzicht hebben in de performance van 
campagnes, het stroomlijnen van de processen, 
het verkrijgen en overdragen van kennis en het 
toepassen van innovaties. Daarnaast moet je 
als organisatie bepalen hoe je doorlopend het 
maximale uit de technologie blijft halen door ook de 
processen op orde te hebben, continue te blijven 
innoveren en kennis te vergroten.

Externe (technologie) partners kunnen helpen 
en ondersteunen met managed services en on-
site support, zoals de selectie, implementatie, 
configuratie en optimalisatie van future-proof 
marketing technologie, maar ook met training 
en opleiding het personeel. Daarbij is het 
aan te bevelen om samen te werken met een 
onafhankelijke organisatie die verschillende 
partnerships heeft met alle leidende bedrijven op 
het gebied van analytics en business intelligence, 
marketing technologie en advertentie technologie, 
zoals Google, Adobe, Salesforce, Microsoft, 
Selligent en Relay42.  

TECHNOLOGIE | Toolselectie
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Waarom talent een 
key-factor is bij inhousing

Het selecteren, opleiden en behouden van digitaal 
talent is een essentieel onderdeel van inhousing. 
Tegelijkertijd is het ook één van de grootste 
barrières, omdat talent schaars is en bedrijven 
zelf in veel gevallen niet kunnen inschatten 
welke specialistische kennis nodig is voor de 
planning en uitvoer van online marketing en 
optimaal gebruik te maken van de geselecteerde 
technologie.  

Welke specialismen heb je en haal je in huis?
Voordat gestart wordt met het aantrekken en 
trainen van talent dienen organisaties een duidelijk 
beeld te hebben van de samenstelling van de 
te vormen organisatie. Welke specialismen zijn 
er nodig om optimaal gebruik te maken van de 
mogelijkheden van de geselecteerde technologie? 
In veel gevallen zal dit gaan om data-, media en 
creatie specialisten met diepe kennis van specifieke 
onderwerpen. Het selecteren en samenbrengen 
van het juiste talent is essentieel voor het behalen 
van jouw lange termijn doelstellingen.

Het start met de inventarisatie: welke specialismen 
zijn reeds aanwezig binnen de organisatie? In welke 
mate is reeds aanwezig talent te trainen in het 
gebruik van online marketing tools en welk talent 
moet worden aangetrokken? In veel gevallen zal 
er een verschil bestaan tussen de specialismen die 
reeds binnen de organisatie aanwezig zijn en de 
specialismen die noodzakelijk zijn voor succesvolle 
inhousing. Organisaties dienen te bepalen hoe zij 
de missende specialismen gaan invullen: intern 
beleggen of toch te outsourcen bij partners. 
Overwegingen hierbij zijn de beschikbaarheid van 
specialisten binnen de organisatie, het gemak 
waarmee specialisten zijn aan te trekken en de 
mate waarin behoefte is aan een inhouse specialist 
welke volledig beschikbaar is voor een organisatie. 
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Als je weet welke specialismen binnen de 
organisatie aanwezig zijn, welke kunnen worden 
geleerd aan aanwezig talent, welke moeten worden 
aangetrokken en welke extern worden belegd, kun 
je als organisatie een duidelijke tijdlijn te maken 
van de transitie van geoutsourcete marketing 
naar inhousing. In deze fase zal met de huidige 
partners moeten worden afgestemd wat van hen 
wordt verwacht tijdens deze transitie en welke rol 
zij hebben in het proces van inhousing, zoals het 
inzichtelijk maken van de benodigde specialismen, 
het al dan niet tijdelijk invullen van posities binnen 
een organisatie, het werven en selecteren van 
talent en het trainen van talent. In veel gevallen 
kan inhousing van bepaalde functies niet mogelijk 
of wenselijk zijn, door schaarste in bepaalde 
specialismen of dat specialisten slechts voor 
bepaalde projecten nodig zijn, waardoor het niet 
kostenefficiënt is om ze zelf in dienst te hebben. 
Dan zal een organisatie moeten vertrouwen op de 
specialisten van haar partners in de samenwerking. 

Training en ontwikkeling van talent
Om talent te ontwikkelen en verder te trainen in 
het gebruik van de online marketing tools is het 
voor organisaties belangrijk een omgeving te 
creëren waarbinnen talent wordt geprikkeld zich 
te verbreden, nieuwe specialismen te leren, deze 
toe te passen in hun werkzaamheden en ook 
te delen met anderen. Door middel van formele 

trainingen, georganiseerd door het bedrijf, wordt 
met name expliciete kennis overgedragen welke 
goed gedocumenteerd is. Binnen vooruitstrevende 
organisaties speelt daarnaast ‘informeel leren’ 
een steeds grotere rol, waarbij de persoon 
zelf het initiatief neemt om kennis op te doen, 
gemotiveerd door de wil om meer te leren. Deze 
vorm van ‘training’ vindt dan ook niet in een 
formele setting plaats en leent zich voornamelijk 
voor het opdoen van impliciete kennis. Dit laat zich 
beste omschrijven als het (onbewust) opdoen van 
persoonlijke kennis door persoonlijke ervaring, die 
moeilijk is vast te leggen, maar wel belangrijk is in 
de ontwikkeling binnen het specialisme. 

Kennismanagement
De wijze waarop organisaties hun 
kennismanagement inrichten, dienen zich bij 
inhousing te focussen op zowel het organiseren 
van formele trainingen als het ondersteunen van 
informeel leren voor kennisoverdracht. Het gaat 
hierbij om tools, processen, systemen, structuren 
en werkcultuur welke het creëren, delen en 
gebruik van kennis ondersteunen. Binnen dit 
trainingsproces kunnen bestaande partners een 
grote rol spelen. Zo kunnen ze formele trainingen 
organiseren of kunnen specialisten meedraaien 
in een team van een partner om zo het informeel 
opdoen van kennis te faciliteren. 

TALENT | De transitie

10
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Naast het aantrekken en trainen van talent, is 
het belangrijk om de opgedane kennis binnen 
de organisatie te waarborgen. Het aantrekken 
van talent en trainen van specialistische kennis 
is een kostbaar proces. Wanneer personen de 
organisatie mochten verlaten is het essentieel 
dat de kennis zoveel mogelijk behouden blijft. 
Dit wordt gewaarborgd door kennisoverdracht te 
organiseren; van één deel van de organisatie naar 
een ander deel. Dit kan op verschillende wijzen 
plaatsvinden. Het is belangrijk expliciete kennis te 
documenteren en tijd en middelen beschikbaar te 
stellen voor de kennisoverdracht van individuen 
naar een bredere groep binnen de organisatie. 
Impliciete kennis is in de basis lastiger over te 
dragen. Eén van de manieren om dit te doen is door 
meer en minder ervaren specialisten nauw samen 
te laten werken aan projecten waarbij impliciete 
kennis een belangrijke factor is. Een onderzoek 
naar de overdracht van impliciete kennis (Leonard, 
Barton and Barton, 2013) beschrijft het nut van 
guided experiences. In vier stadia worden deze 
kennis en verantwoordelijkheden overgedragen: 

- Observatie: de mentee volgt een specialist en  
  analyseert wat hij of zij doet;
- Practice: de mentee reproduceert bepaalde               
  specialistische handelingen met supervisie en     
  feedback van de specialist;
- Partner: de mentee en specialist werken samen in  
  het analyseren en oplossen van problemen;
- Verantwoordelijkheid: de mentee neemt   
  specifieke taken over van de specialist. Hierbij  
  speelt reflectie van eigen gedrag een belangrijke  
  rol.

De mogelijkheid nieuwe kennis te creëren is voor 
veel organisaties cruciaal voor het realiseren van 
groei en het veiligstellen van de toekomst van de 
organisatie. In veel gevallen wordt nieuwe kennis 
gevormd door het samenvoegen en delen van 
bestaande kennis. Dit kan plaatsvinden binnen de 
interne organisatie, maar er kan tevens een beroep 
worden gedaan op externe specialisten binnen dit 
proces. 

Hoe kunnen organisaties kenniscreatie te 
stimuleren?
• Kennisdeling mogelijk maken en    
aanmoedigen. Het management zal de   
juiste omgeving, processen en systemen   
moeten opstellen die ervoor zorgen dat   
kennis gedeeld wordt;
• Een werkomgeving creëren waarbinnen   
ruimte is om nieuwe mogelijkheden te   
proberen en talent de kans krijgt om    
nieuwe kennis in de praktijk te brengen.  
Een goed voorbeeld is om te werken met cross-
functionele teams waar relevante kennis samen 
komt en gezamenlijk wordt gewerkt aan projecten. 
Wanneer deze teams voldoende autonomie ervaren 
kan dit een goede katalysator zijn voor het opdoen 
van nieuwe kennis;
• Het opstellen van systemen welke het gemakkelijk 
maken nieuwe mogelijkheden te testen en welke 
snel feedback geven op de gestelde hypotheses. 

TALENT | De kennis waarborgen
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Cross-functionele teams met T-shaped Skills
Voor een geslaagde inhousing zijn goed 
functionerende cross-functionele teams essentieel. 
Deze teams bestaan uit verschillende specialisten 
en hebben een compleet overzicht van een 
campagne of project. Gezamenlijk dragen zij 
hiervoor verantwoordelijkheid aan de rest van de 
organisatie. Het samenstellen van deze teams 
vereist echter meer dan alleen het aanstellen 
van de juiste specialisten. Een vereiste bij het 
samenstellen van efficiënte cross-functionele teams 
is dat alle specialisten de basis snappen van de 
verschillende specialismen binnen het team en 
tegelijkertijd de diepte ingaan op één specialisme. 

Dit wordt beschreven in het T-shaped skills-
model (David Guest, Tim Brown, IDEO CEO). 
Binnen dit model wordt onderscheid gemaakt 
tussen dash-shaped personen met basis kennis 
op verschillende onderwerpen (generalisten), 
I-shaped specialisten met diepgaande kennis op 
één onderwerp maar weinig kennis over andere 
specialismen en T-shaped personen welke beiden 
combineren. Deze personen hebben zowel 
diepgaande kennis op één onderwerp als brede 
kennis van verschillende specialismen. 

In- en externe specialisten combineren
Bij een inhousing-traject zullen teams in veel 
gevallen bestaan uit een combinatie van interne 
en externe specialisten, die op een gelijkwaardige 

manier moeten samenwerken om succesvol te 
zijn. De combinatie van in- en externe specialisten 
zorgt voor diepe en actuele marketing kennis 
in combinatie met een goede kennis van de 
organisatie. Hiermee verandert de rol van de 
externe specialist. Immers opereert deze niet 
meer als externe leverancier maar maakt deze 
een gelijkwaardig deel uit van de organisatie van 
de adverteerder. Over het algemeen functioneren 
de teams het beste wanneer zij een duidelijk en 
gemeenschappelijk doel hebben. Dit moet tevens 
een uitgangspunt zijn in het gesprek met partners. 
In de teams zullen over het algemeen data-, media- 
en creatiespecialisten zijn vertegenwoordigd en 
zullen off- en online marketing specialisten worden 
samengebracht. Organisaties die starten met 
inhousing zullen veelal dusdanig georganiseerd 
zijn dat specialisten op hetzelfde gebied een team 
vormen. In veel gevallen is er bijvoorbeeld een 
mediateam, een creatief team en een data afdeling. 
Het werken in cross-functionele teams waarbij 
specialisten op verschillende gebieden werken met 
dezelfde KPI’s zal hierbij enige aanpassing vergen. 

Bij de samenstelling van de teams moeten alle skills 
aanwezig die nodig zijn om de gestelde doelen 
te behalen en ze moeten voldoende autonomie 
hebben om keuzes te maken binnen dit proces. 
Belangrijk is dat ieder van de specialisten zich 
verantwoordelijk voelt voor de gestelde ambitie. 
Ook de communicatie hierover is essentieel voor 
het succes van deze teams. 

TALENT | Skills
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Waarom samenwerking een 
key-factor is bij inhousing

Wanneer je de juiste personen op de juiste 
plek hebt in één team waarin de specialisaties 
media, creatie en insights samenkomen, zorgt 
dit voor een synergie die je met specialisten 
op afstand nooit had kunnen behalen. Het 
(virtueel) bij elkaar brengen van specialisten 
en ze laten samenwerken is een belangrijke 
volgende stap richting de campagne van de 
toekomst en van cruciaal belang voor het 
succes van het inhousingtraject. Want als die 
specialisten precies hetzelfde gaan doen als wat 
de bureauspecialisten altijd deden, schiet je er als 
bedrijf niets mee op. 

“Most successful companies establish cross 
functional teams that combine the relevant expert 
disciplines to work more closely together.” Bron: BCG

Uit het onderzoek van BCG blijkt dat de meest 
succesvolle bedrijven een cross-functional team 
creëren, dat nauw samenwerkt aan media- 
en marketingcampagnes. Tegelijkertijd is dit 
makkelijker gezegd dan gedaan. Je kunt al die 
specialisten wel bij elkaar zetten, maar dit is geen 

garantie dat ze hierdoor ook daadwerkelijk beter 
samenwerken. Het onderzoek stelt dan ook dat 
de meest succesvolle bedrijven cross-functionele 
teams samenstellen waarin de relevante expertises 
vertegenwoordigd zijn, zodat deze hechter 
samenwerken. 

De crux van het behalen van een hogere digital 
maturity en daarmee het verhogen van omzet 
en het verlagen van kosten zit hem in de agile-
mindset. Marketeers denken nog te vaak in lineaire 
campagnes waarbij er wordt gestart met een 
briefing en wordt geëindigd met een evaluatie. 
Met een beetje geluk worden er onderweg in 
ieder geval learnings opgedaan voor volgende 
campagnes, maar ook dat is zeker geen zekerheid. 
Op deze manier zijn campagnes niet meer dan 
een worp met een dobbelsteen waarbij gehoopt 
wordt op een zo hoog mogelijk aantal ogen. Het 
daadwerkelijk gooien van een hoog getal is dan 
inderdaad niet meer dan puur geluk.



14

De ideale campagne
Het neerzetten van de ideale campagne vraagt om 
een nieuwe manier van denken, waarbij we niet 
langer chronologisch kijken van start tot evaluatie, 
maar constant bezig zijn met drie essentiële 
onderdelen: ‘iterative discovery’, ‘delivery’ en         
‘continuous improvement’.

Een goede manier om dit in beeld te brengen is 
door het samenvoegen van drie denkprocessen 
tot één model dat laat zien hoe er wordt gewerkt 
vanuit een initieel probleem, hoe een oplossing 
wordt ontworpen en getest en hoe dit vervolgens 
continue geoptimaliseerd wordt.

SAMENWERKING | Iterative campagnes

Wat bovenstaand figuur illustreert is dat we binnen marketing veel kunnen leren van de 
iteratieve ontwerpprocessen van software development en dat een campagne net zo 
aangevlogen zou moeten worden als het ontwerp van een website of een app. Met andere 
woorden: een ‘eindproduct’ bestaat niet en het team van specialisten moet constant blijven 
zoeken naar nieuwe verbeteringen op basis van inzichten.

Het proces bestaat uit drie hoofdonderdelen:
1. Design Thinking - het verkennen van het probleem
2. Lean startup - het testen van de oplossing
3. Agile - het doorontwikkelen van de oplossing

Het idee is dat er niet langer een campagne wordt ontwikkeld, die na een aantal ‘flights’ 
bij het grofvuil wordt gezet, maar dat er wordt gewerkt aan een ‘journey’ die vervolgens 
constant geoptimaliseerd wordt op basis van nieuwe inzichten. De marketingactiviteiten van 
een adverteerder zijn dus feitelijk een verzameling ‘iteratieve micro-journeys’ die in principe 
oneindig lang doorlopen en constant getest worden op hun toegevoegde waarde aan het 
business resultaat.
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De rol van het bureau
Het inhousen van digitale competenties binnen 
een organisatie betekent vanzelfsprekend dat de 
relatie en de manier van samenwerken met het 
bureau verandert. Wat verwacht je van elkaar? 
Welke toegevoegde waarde kan een bureau 
bieden in het transitieproces, maar ook daarna? 
Naast het overdragen van de werkzaamheden kan 
een bureau in de transitie ook ondersteunen in het 
opleiden van de nieuwe specialisten.

Op het moment dat de specialisten ‘up-to-speed’ 
zijn en de activiteiten zelfstandig uitvoeren 
verandert het werk van het bureau. De regie ligt nu 
bij de organisatie zelf, maar dat betekent niet dat 
het bureau geen meerwaarde meer heeft. Er zijn 
drie belangrijke rollen die het bureau kan vervullen 
in een samenwerking:

Als challenger: Binnen deze manier van 
samenwerken is een belangrijke rol voor het 
bureau weggelegd, namelijk de rol van challenger. 
Het grootste gevaar is dat interne specialisten 
verzanden in een ‘business as usual’-houding en 
niet meer gefocust zijn op continue verbetering. 
Het bureau dient constant de pijnpunten bloot 
te leggen met harde cijfers en analyses, zodat er 
daadwerkelijk geïnnoveerd wordt en elke sprint 
bijdraagt aan een verbetering van het business 
resultaat. 

Als sparringpartner: Ten tweede brengt het bureau 
een brede ervaring mee uit verschillende sectoren 
en markten wat enorm helpt bij het abstracte deel 
van het model. Het doorgronden van het probleem, 
het vormen van hypotheses en het formuleren 
van learnings vanuit het experiment zijn essentiële 
onderdelen van het proces die het beste met 
sparringpartners vanuit het bureau gedaan kunnen 
worden, zodat het blikveld breed genoeg is.

Als strategisch partner: Als derde heeft het bureau 
een essentiële rol in het vormen en onderhouden 
van strategische partnerships tussen klant en 
partijen zoals publishers, techgiganten zoals 
Google en Facebook en leveranciers van martech. 
Het bureau vervult vaak een belangrijke rol op 
gebieden als support, implementatie en licenties. 
Bureaus hebben de ervaring met deze partijen, 
hebben vaak gecertificeerde medewerkers in 
dienst én zijn objectief, dus kunnen de “wij van 
wc-eend” verhalen van aanbieders beamen of 
weerleggen met concrete ervaringen.

SAMENWERKING | De rol van het bureau
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De starten-met-
inhousing-checklist

Het allerbelangrijkste bij het starten met 
inhousing is dat je als bedrijf zelf de totale regie 
hebt, zowel technologisch als organisatorisch. 
Het gaat erom dat je weet welke stappen je als 
organisatie moet nemen om de juiste technologie 
te selecteren en te gebruiken, het juiste talent in 
huis te krijgen en alle verschillende disciplines 
kunt laten samenwerken voor het beste resultaat. 
Deze handige checklist geeft je de stappen die 
doorloopt in het gehele inhousing proces.

1. Scope inzichtelijk maken:
Bepaal allereerst wat de korte en lange termijn 
ambitie is voor inhousing en wat de huidige 
situatie is. Maak hierbij inzichtelijk welke 
specialismen momenteel bij externen liggen, 
of het intern beleggen van deze competenties 
bijdraagt aan digital maturity, of dit een lange 
termijn concurrentievoordeel oplevert en welke 
kosten gepaard gaan met inhousing. Belangrijke 
onderwerpen hierbij zijn de specialistische skills die 
nodig zijn en de technologie welke gebruikt wordt. 
Kijk hierbij ook hoeveel je zou willen investeren 
en bepaal op basis hiervan welke capaciteit(en) je 
inhouse wil gaan brengen. Het succesvol verlopen 
van een inhousing traject is afhankelijk van een 
duidelijke en realistische ambitie welke in lijn is met 
de mogelijkheden van een adverteerder.

1

2

3

4

5

Scope inzichtelijk maken

Technologie

Samenwerking

Het verplaatsen van activiteiten van een 
extern bureau naar de organisatie

1
Talent
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2. Technologie: 
Wanneer de scope van inhousing goed in kaart 
is gebracht, is in dit stadium duidelijk welke 
specialismen inhouse worden gebracht en welke 
technologie hiervoor gebruikt wordt. De volgende 
stap is het selecteren en contracteren van 
technologie welke optimaal aansluit bij de ambities 
van de organisatie. En hoe blijf je doorlopend het 
maximale uit de technologie halen? Met als doel 
om je marketing nog efficiënter, relevanter en 
persoonlijker maken. 

3. Talent: 
Om inhousing succesvol te laten verlopen dien 
je een duidelijke visie op talentmanagement te 
ontwikkelen, waarbij het selecteren, opleiden 
en behouden van digitaal talent centraal staat 
om de continuïteit te waarborgen. Organisaties 
moeten inzichtelijk maken welke specialismen 
reeds aanwezig zijn binnen de organisatie en het 
marketingteam en welke specialismen nog nodig 
zijn. Op basis hiervan kan worden geïdentificeerd 
welke specialisten moeten worden aangetrokken 
en of het reeds aanwezige talent in de organisatie 
getraind moet worden. Binnen dit traject worden 
talenten geselecteerd op zowel hun specialistische 
kennis als op de juiste mindset. 

2
3

De starten-met-
inhousing-checklist
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4. Samenwerking: 
Binnen de nieuwe organisatie zullen interne en 
externe specialisten nauw samen moeten werken 
om de organisatie te laten groeien in digital 
maturity. Organisaties dienen hierbij te bepalen 
hoe zij cross-functional teams inrichten, zodat deze 
bijdragen aan de doelstelling. Doordat binnen deze 
teams zowel interne als externe specialisten plaats 
zullen nemen is het in dit stadium tevens essentieel 
te bepalen hoe de samenwerking met partners 
wordt ingericht. 

5. Het verplaatsen van activiteiten van een extern 
bureau naar de organisatie: 
Wanneer de voorgaande stappen zijn doorlopen, 
kan bepaald worden hoe de feitelijke transitie 
naar inhousing eruit gaat zien. Bepaal hierbij een 
duidelijke tijdslijn voor het gehele inhousing proces. 
Start met een gedetailleerde korte termijn planning, 
maar maak tevens inzichtelijk welke stappen op 
de langere termijn genomen moeten worden om 
de ambitie met betrekking tot digital maturity te 
behalen. Overweeg hierbij hoe de selectie van 
technologie, talent en partners gaat plaatsvinden. In 
dit stadium is het tevens van belang te overleggen 
met huidige partners en te bepalen wat hun rol is 
binnen de transitie. Inhousing zal in de regel een 
langdurig proces zijn waarbij specialismen over een 
langere periode geleidelijk vanuit partners worden 
belegd binnen de interne organisatie. Binnen dit 
proces kunnen specialisten van partners helpen bij 
de selectie en onboarding van nieuw talent. Tevens 
kunnen zij een rol vervullen in de selectie van 
technologie. 

Om je marketing toekomstproof te maken en je 
concurrentie voor te blijven moet je nu starten met 
inhousing!

4
5

De starten-met-
inhousing-checklist
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De vijf take-outs 
van inhousing

1

2

3

4

5

Inhousing helpt bedrijven om te groeien in hun digital maturity.

Inhousing gaat over eigenaar zijn van data en ad tech.

 Inhousing gaat over samenwerking met interne en externe specialisten.

Bureaus spelen een essentiële rol tijdens - maar ook na inhousen.

Inhousing gaat over het selecteren, opleiden en behouden van talent.

19
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Inzicht in capabilities, tools en skills
Onze ervaren consultants helpen je bij het 
organiseren van jouw digitale marketing. Hierbij 
ondersteunen wij door je inzicht te geven in de 
huidige en benodigde capabilities, tools en skills. 

Samen bepalen we welke vorm van inhousing het 
beste bij jouw organisatie past. We helpen je met:
•  Customer Strategy & Transformation;
•  Selectie, implementatie, configuratie en   
    optimalisatie van marketing technologie;
•  Ondersteuning bij digitale uitvoerende   
    werkzaamheden op het gebied van Media,       
    Creatie en Insights;
•  Talentmanagement: het selecteren, opleiden en  
    behouden van talent.

Wat kun je van ons verwachten?
•  Transparantie in alles wat we doen;
•  Samenwerking, geen controle;
•  Flexibiliteit in de samenwerking;
•  Brede en diepe expertise.

We werken met vooruitstrevende, leidende 
bedrijven op het gebied van analytics en 
business intelligence, marketing technologie, 
media technologie en data, zoals Google, Adobe, 
Salesforce, Microsoft, Facebook, Selligent, Amazon.
com en Relay42. Lees hier meer over onze 
partnerships.

Over Merkle
Merkle is een toonaangevend Customer 
Experience Management (CXM) bureau. In nauwe 
samenwerking met onze klanten en partners 
combineren we CRM, Media en Creativiteit om 
meer klanten te helpen hun marketing echt 
mensgericht te maken. Ons doel is om merken 
in staat te stellen een unieke, gepersonaliseerde 
klantervaring (Customer Experience) over 
platformen en apparaten heen te creëren die 
levert wat klanten willen, verwachten en hen af 
en toe zelfs verrast. Altijd gedreven door data, 
ondersteund door technologie, bewezen door 
prestaties en gevoed door creativiteit.

Wil je meer weten over het succesvol inzetten van 
inhousing voor jouw organisatie? Bezoek 
www.merkle.nl of neem contact op met:

Wat kan Merkle betekenen 
voor jou

OVER MERKLE

Willem-Jan van Amerongen
Digital Strategy Consultant
wamerongen@merkleinc.com

Richard Vis
Product Lead Programmatic Advertising
rvis@merkleinc.com
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