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MARKETING

Wat hebben Agile, lean-start-up en zelfsturende teams 
met elkaar gemeen? Het zijn allemaal methoden waarbij 

samenwerken met een gemeenschappelijk doel centraal staat. 
Dit zie je ok bij jonge startende bedrijven. Waarom is het zo 

moeilijk om deze werkwijzen in bedrijven te handhaven?

meerdere aankopen bij jou doet en 
liefst als ambassadeur gaat optreden. 
Daarvoor moeten alle processen, orga-
nisatiebreed, zo goed mogelijk op elkaar 
aansluiten.

Customer journey
Vanuit dat oogpunt is het logisch dat 
marketing en compliance steeds dichter 
naar elkaar toegaan. In de huidige 
markt speelt binnen dit proces juist data 
een steeds belangrijkere rol. Immers 
gaat er iets mis in het proces, dan 
krijgt de klant niet juiste informatie of 

aanbieding waarop hij kan beslissen en 
sta je een punt achter op de klanterva-
ring. Daarom moet marketing samen 
met compliance de customer journey 
ontwikkelen.

Door de huidige digitale processen is 
alles direct meetbaar. Hierdoor gaat 
het proces in de klantreis een steeds 
belangrijkere rol spelen in het succes 
van alle afdelingen binnen de organisa-
tie. Knelpunten worden snel helder en 
zichtbaar. 

Samenwerking verbeteren, 
intern en tussen de  
afdelingen
Alle neuzen moeten dezelfde kant 
opstaan. Interne marketing moet niet 
vergeten worden. Daarbij moet men 

niet vergeten dat iedereen in dienst 
staat van het doel van het bedrijf, niet 
andersom. Het gaat immers om het 
doel, niet om het middel. Zorg dat 
elk team en elk individu weet wat het 

eams ontwikkelen in de loop van de 
tijd een eigen identiteit. Immers ieder 
team heeft een andere taak te vervullen. 
Alle afdelingen binnen een bedrijf heb-

ben zo op den duur een eigen werkwijze, met eigen 
waarden, normen en rituelen. Communiceren of zelfs 
samenwerken met andere afdelingen kan dan lastig 
zijn. Ongeschreven regels staan een goede samenwer-
king in de weg en zorgen soms zelfs voor problemen. 
De verschillen tussen teams zijn onder andere terug 
te zien in de mate waarin een team een interne of een 
externe focus heeft.

Bijvoorbeeld afdelingen zoals marketing en compli-
ance staan vaak ver van elkaar. Maar als je de doelstel-
lingen van deze afdelingen bekijkt, blijken deze heel 
dicht bij elkaar te staan. Immers beide afdelingen 
staan voor het belang van de klant. Ieder vanuit zijn 
eigen invalshoek, maar wel met hetzelfde doel: de 
klant zo goed mogelijk bedienen. Bij compliance 
wordt vanuit een juridische hoek naar marketing/
communicatie gekeken. Hoe beleeft de klant het 
aangeboden product of de dienst, is er helder genoeg 
gecommuniceerd en is de stimulans in balans met de 
boodschap? Compliance inzetten als succesfactor, als 
onderdeel van het totaalproces. Met het gezamenlijk 
doel: De klant zo goed mogelijk bedienen zodat hij 

gemeenschappelijk doel is en waarom ze 
bepaalde dingen doen. Wanneer je weet 
waar je aan werkt en waarom, ben je sneller 
geneigd jezelf in te zetten. Het is net als 
bij sport. Samen win je de wedstrijd, niet 
individueel. Uitleggen waarom je doet wat 
je doet en waarom je hun hulp nodig hebt, 
is hierbij belangrijk. Gedrag en de interactie 
tussen teamleden zijn te beïnvloeden. Het 
is belangrijk dat elk individu doet waarvoor 
hij is aangenomen, maar uiteindelijk moeten 
deze individuen als een team een project tot 
een goed einde te brengen. Elkaar helpen is 
hierin zeer belangrijk. Alles valt samen met 
een goede en duidelijke communicatie. Pas 
je communicatiestijl/-middel aan aan de 
afdeling waarmee je spreekt en controleer of 
de boodschap aan- en overkomt.

Wat bevordert de  
samenwerking? 
Het bouwplan van de verbindende brug:
1. Maak mensen bewust van het gezamen-

lijk belang 
In een organisatie zijn afdelingen altijd 
van elkaar afhankelijk en hebben ze een 
gemeenschappelijk doel. Afdelingen die 
te veel eilandjesgedrag gaan vertonen, zijn 
dit uit het oog verloren. Maak daarom 
de mensen weer bewust van het groter 
geheel. Zo bevorder je het inzicht dat 
teams elkaar nodig hebben en daarmee 
de onderlinge samenwerking. Betrek het 

team bij strategievorming, eventueel haak 
je ook externe partijen aan om tunnel-
visie/groupthink te vermijden.

2. Vergroot het contact tussen afdelingen 
Zodra mensen van verschillende 
afdelingen elkaar beter leren kennen en 
ontdekken wat de ander voor werkzaam-
heden doet, ontstaat er meer begrip en 
vertrouwen. Mensen stappen daarna 
makkelijker op elkaar af.

3. Eigen verantwoordelijkheid 
Zowel als leidinggevende en als medewer-
ker kun je verantwoordelijkheid nemen 
om de samenwerking met collega’s van 
andere afdelingen te bevorderen. Als lei-
dinggevende kun je de medewerkers op je 
afdeling aanmoedigen om de samenwer-
king met andere afdelingen op te zoeken. 
En ook als collega kun je verder kijken 
dan op je eigen afdeling. 

4. Goed voorbeeld doet volgen 
Toon interesse in collega’s uit andere 
teams en wees toegankelijk voor anderen 
om jou te benaderen. Maak zichtbaar wat 
je onderneemt om aansluiting te vinden 
met andere afdelingen of teams. Verbin-
dend leiderschap doet volgen; verbinden 
en neuzen dezelfde kant op. 

5. Deel kennis en ervaring met collega’s  
Door mensen te leren open te staan voor 
de ideeën en belangen van anderen, te 
leren luisteren en effectief te communi-
ceren en vanuit een gemeenschappelijk 

belang samen te werken, creëer je meer 
verbinding binnen een organisatie. Je 
ontwikkelt de organisatie van een eiland-
jescultuur naar samenwerking. 

6. Evalueer als team.  
Denk na over het samenwerkingspro-
ces, over de communicatie. Het doel is 
misschien bereikt, maar welke obstakels 
waren er onderweg, welke irritaties? Wat 
kan er de volgende keer beter? Plan - Do - 
Act - Check, elke dag een beetje beter.

Pak de ongeschreven regels uit de eerste stap 
er weer bij. Welke regels helpen om, samen 
met de andere teams, tot goede resultaten 
te komen? Welke werken belemmerend en 
wil je herschrijven? Van welke ongeschreven 
regels van de andere teams kunnen wij nog 
veel leren?
Het doel van deze stap is om de eigen 
normen van het team te relativeren en met 
een meer open blik naar de andere teams 
te kijken, waardoor je ook op een andere 
manier in gesprek gaat.  
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Compliance inzetten 
als succesfactor

Door de huidige 
digitale processen 
is alles direct 
meetbaar. Hierdoor 
gaat het proces in 
de klantreis een 
steeds belangrijkere 
rol spelen in het 
succes van alle 
afdelingen binnen 
de organisatie. 
Knelpunten worden 
snel helder en 
zichtbaar. 
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Marketing Compliance als het om de 
klantverwachting gaat! 

Klantervaring? 
                      SAMEN 

WERKT HET BETER! 


