
Cross Industrie - Digital Marketing
Keukentafelsessies aan de Amstel

Voor online marketeers organiseer ik 3 avonden over de grootste uitdaging van online market-
ing. Ik breng deelnemers met gelijke rangen en standen van verschillende organisaties bij elkaar 
om kennis en ervaring te laten uitwisselen over de kernvraag van de sessies: “welke invloed heeft 
een (online) marketing campagne op individuele transacties?”

Resultaat
Frisse ideeën uit andere branches, inzichten hoe andere organisaties uitdagingen aanpakken die 
je met elkaar gemeen hebt, zoals: klantenservice, retentie, digitale klantbeleving en cultuur-
verandering. Een mooi extraatje is uitbreiding van je netwerk.
Van elke sessie wordt een verslag gemaakt, waardoor je de inhoud van de gesprekken kunt 
nalezen. Na de sessie volgt een korte opdracht van huiswerk om je voor te bereiden op de vol-
gende sessie – zodat alle deelnemers telkens goed zijn voorbereid op elkaar.

Subthema’s
1. Geïntegreerde klantfocus via meerdere online marketing Touch points
2. Interpretatie van data om betere strategische marketing beslissingen te maken
3. Campagne op invloed en interactie - op waarde schatten 
4. Beïnvloeden van klantgedrag via social media.
5. Vergroten retentie met het merk via online marketing

Doelstelling cross industry
WWaarom zelf het wiel uitvinden als de buurman dat al voor jou heeft gedaan? In cross industry 
sessies ga je letterlijk buiten je box. Je gaat de deur uit en afkijken bij professionals. Hiermee kom 
je sneller tot innovaties voor je eigen team of organisatie, doordat je bepaalde fouten niet zelf 
hoeft te maken in je creatieproces. Letterlijk naar buiten gaan is soms de beste manier om bin-
nenin jou tot betere ideeën te komen. Afkijken bij organisaties met een totaal andere expertise 
kan juist bevorderend werken om een frisse wind in je eigen organisatie te blazen.

Doelgroep
Groep van circa 15 deelnemers van minimaal 3 verschillende clubs (nance, retail, telecom, 
media) met de volgende functies:
• Online marketeers
• Campaign marketeers
• Content managers
• Databeheerders 
• Marketing en marcom managers
•• Projectmanagers

https://misterbrainstorm.nl/outside/



Vertrouwelijke informatie en geheimhouding 
Uiteraard is in cross industry een zorg om vertrouwelijke informatie te delen en te horen. Je hebt 
natuurlijk in de sessies zelf in de hand welke informatie je deelt en welke niet. In voorafgaande 
bijeenkomsten is geheimhouding nooit een issue gebleken en leggen we voor de zekerheid een 
geheimhoudingverklaring (NDA) met elkaar af.

Locatie 
Bij mij thuis aan de keukeBij mij thuis aan de keukentafel aan de Amstel, naast Carré. Goed bereikbaar met metro en auto, 
de parkeergarage is om de hoek. Voor een licht avondeten en creatieve sfeer wordt gezorgd. 
Geef svp vooraf dieetwensen aan.

Wellicht wil 1 van de deelnemende organisaties ook gastheer zijn voor 1 van de sessies, dan 
heeft de groep kans om eens een andere organisatie letterlijk van binnen te zien, zoals bijvoor-
beeld een kijkje om de hoek in de UX-ruimte. Laat weten als dit bij jou organisatie zou kunnen, 
dan hou ik daar rekening mee in het programma.

Data en tijden
De sessies vinden plaats van 17:00 tot 20:30 inclusief lichte maaltijd.
1e sessie: 18 november
2e sessie: 9 december
3e sessie: 13 januari

Kosten
550 euro per club voor deelname aan 3 sessies.

Hier een mindmap met uitleg van de Cross Industry sessies:
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“In de sessies deel je kennis en ervaring met 
branche-vreemde partijen. Dat levert her-
kenning op en leuke insights. Leuk om te 
merken dat de uitdagingen overeenkomen 
en dat er verschillende aanpakken zijn.”
Cas Konijnenbelt, head of digital SNS 
Bank Online 

“Met Maurits in cross industry deel je Best 
practices op t gebied van marketing en klan-
tenservice uit andere branches, je bouwt 
netwerk op. Je krijgt inzicht in mogeli-
jkheden vooral op gebied van klantenser-
vice. Besef dat grotere partijen niet altijd 
verder zijn dan wij en met vergelijkbare uit
dagingen worstelen. Retentie, digitale klant-
beleving, cultuurverandering.”
Matthijs van de Peppel, directeur mar-
keting, data en service

“Met Maurits in cross industry deel je Best practices op t gebied van marketing en 
In een cross industry met Maurits deel je kennis en ervaring met andere bedrijven 
en mensen. Je doet leuke en boeiende inzichten op in andere mensen en bedri-
jven. Hoe zij omgaan met het verbeteren van de contacten met de klant. te geb-
ruiken voor: inzet van data, onderzoek, analyse en training van collega’s. Klant 
benadering, data en transities van bedrijven.”
Heiko Imelman, directeur uitgever

Testimonials

“Via Maurits doe je met andere clubs frisse 
ideeën op voor uitdagingen die branche on-
afhankelijk zijn. Je doet inzicht op dat dezelf-
de uitdagingen overal spelen. Alleen dat al 
geeft een andere mindset aan je oplossin-
gen. Je leert nadenken over andere manier 
van werken aan projecten, communiceren 
hierover en andere organisatiestructuur om 
sneller te acteren. Je kunt cross industry ui-
toefenen voor: werken met AVG, project 
werkwijze, abonnementenstructuren en 
waarde van data.”
Liesbeth Schoorlemmer, Manager B2C 
Data & Klantbeleving 

“Via cross industry ga je exploratief verbind-
en en gedachten scherpen. Je krijgt kans 
lering te trekken uit de ervaring van an-
deren. De zijn sessies zijn geschikt voor elk 
onderwerp waarbij de partijen delen dat er 
opportunities zijn. Bijv. klantbinding, con-
versational, of typische branche specieke 
gedeelde topics.”
Jaro Redczus, verschillende rollen mbt 
team & organizational agility 
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