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Hoofdstuk 1: Contextanalyse 
 
De basis voor het ontwerp van de Ad Smart Media Production is gelegd met een toekomstgerichte contextanalyse 
onder zowel het werkveld, interne deskundigen, studenten, lectoren en docenten (figuur 1 & 2) voor de opleidingen 
Creative Business en Communicatie (COCB-2018 ) met als conclusie: er is een duidelijke behoefte aan goed opgeleide 
professionals op het snijvlak van Informatie en Communicatie Technologie en Contentproductie.  
De aansluitende werkveld- en experiseverkenning bevestigde deze conclusie.  
 
Aan de contexanalyse hebben 65 deelnemers gewerkt (figuur 1) met als resultaat (figuur 2).  

 
Figuur 1: deelnemers contextanalyse 2018 
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Mariette Heres
Nienke Polk
Paul Disco
Rick Goossens

ONDERZOEKER

Crossmedia
Bernadette Schrandt
Evelien Chrisiaanse (Crossmedia)
Wouter Groot

Netwerkcultuur Inte Gloerich (Netwerkcultuur en FMR)
Miriam Rasch

DSS en Publishinglab Margreet Riphagen

Play & Civic Media Martijn de Waal

Knowledge Mile, ACIN Matthijs ten Berge

Fashion Research & Technology Rebecca Breuer

Visual Methodologies Sabine Niederer

Citizen Data Lab Wouter Meys

STUDENT

MIC

Florentine Waller
Iris van Trommelen
Isabeau van der Kraan
Jaap de Jong
Katja Bos
Rebecca Jongkind

CO

Frederike van den Brande
Giulia van Hattum
Jaleeza van Huizen
Jordy Stoops
Jurriaan Zuiderhoek

idiotes

WERKNEMER HvA

Kim Blaauw
Kim Voogdt
Lisa van der Kroft
Maartje Klein
Vera Le Grand

DEELNEMERS
ONTWERPTAFELS

DEELNEMERS
ONTWERPTAFELS

6565
11

NO-SHOWS

Ad Korf
Jacintha Scheerder

Yvo Hunink
Marieke van Dijk

EXTERNE RELATIES & ALUMNI  

pagina 10



Smart Media Production Bijlage 9: Werkveld en Samenwerking  

	
	

4	

 
 
 

 
 
 
 
Figuur 2: resultaat contextanalyse 2018 
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Hoofdstuk 2: Werkveldonderzoek, gespreks- en samenwerkingspartners 
 
 
Onderstaand het overzicht van de gespreks- en mogelijke samenwerkingspartners met 
aansluitend de uitwerking van de interviews, ons werkveldonderzoek.  
 
 
Onderwijsadviesraad CO|CB   

Naam  Organisatie  Functie  

Anita Mooiweer  Sanoma  Manager Strategie & New Business  1 

Christjan Knijff  Cinetree  Directeur  2 

Judith van den Berg  Snippet media  Commercial Director  3 

Eppo van Nispen tot   
Sevenaer  

Beeld en Geluid  Algemeen Directeur  4 

José Otte  ministerie AZ  Senior adviseur kennisdiensten  5 

Gaétan van de Sande  Trifecta (muzieklabel 
oa  Ali B.)  

Head of label Trifecta  6 

Eric Ariens  Strossle  Founder and Country Manager Strossle  
Benelux  

7 

 
 
Kwalitatieve interviews werkveld 
 

Naam  Organisatie  Functie  

Hans van Dam  Robocopy  Eigenaar  8 

Rick Hunink,  Videonieuwsbericht  Eigenaar  9 

Jesse Burkunk  Merkle  Director mobile en connected experiences  10 

Marjolein van der Aar  Station 10  Innovatie adviseur  11 
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Jeffrey van den Dungen  
Bille & Giorgio Lefeber  

Xebia   12 

Dave Kruizinga  Gradient  Founder  13 

Isabelle Bolluijt  Gemeente 
Amsterdam  

Online Strateeg Corporate Communicatie  14 

Mart Postma  Facebook  Marketing Manager Instagram & Facebook  15 

Lisa Hartog  Ajax  Creative bij Ajax media  16 

Peter van Gorsel  www.flavour.nl  
www.neurofied.com  

Consultant  17 

Sherida Redjo  Woningnet  HR manager  18 

Tom Foole  Newcraftgroup  E-commerce manager en Product Owner  19 

Eppo Ford  Presenter  Operationeel Directeur  20 

Rose May  Entopic  Senior HR adviseur  21 

Robbert van der Gaag  TNT/Fedex.com  International Content Manager, Digital  
Marketing Specialist  

22 

Joris Groen  Booking.com  Sr conversational designer  23 

Norman Lenden  Amsterdam RAI  Customer Marketing Manager  24 

Marc Neumeyer  Accenture   25 
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Interviews Respondenten 1 t/m 7: panelgesprek OAR  

Respondenten:  
Anita Mooiweer (#1)  
Christjan Knijff (#2)  
Judith van den Berg (#3)  
Eppo van Nispen tot Sevenaer (#4)  
José Otte (#5)  
Gaétan van de Sande (#6)  
Eric Ariens (#7)  

Naar aanleiding van de presentatie:  
  
• Wezenlijk voor de beoogde AD-er is de combinatie van ‘tech savvy’ - verstand van content 
en  storytelling - begrip voor strategische afwegingen en ruimere context (waaronder 
ethische  afwegingen). Dat maakt ook het onderscheid met de MBO-er: AD-er is een doener 
met extra’s.   

 • Eerste verkenning in de branche levert op: over 5 à 10 jaar zal gepersonaliseerde content  
voor 98% door machines (AI) en 2% door mensen worden geproduceerd. CB en CO richten 
zich  op die 2% menselijke creativiteit en voor de AD op de verbinding (zie eerste punt).  

 • Concurrentie van andere hogescholen is er op dit moment niet specifiek voor een AD SMP.  

 • José: ethiek wordt als gevolg van AI steeds belangrijker. Maaike Harbers lector AI bij de  
Hogeschool Rotterdam stelt dat je ethiek vooraf bij de bouw van systemen moet inbrengen, 
dus  ‘preventief’; de AD-er moet ethische principes kunnen toepassen bij het uitvoeren van 
taken. AI  zal snel een hoge vlucht nemen dus goed om er op tijd bij te zijn. Wat het 
specifieke  beroepsprofiel van de AD-er betreft, de creativiteit en menselijke aspecten 
benadrukken, dat is  noodzakelijk en onderscheidend.  

 •   
Eppo: ethiek is belangrijk, neem geen voorbeeld aan de VS wat dat betreft. De geschetste  
combinatie van competenties van de AD-er is inderdaad wezenlijk. Dus zeker doen, die AD, 
maar  pas op voor te hooggespannen verwachtingen wat betreft tempo, het kan ook een 
hype blijken.  Personificatie is de heilige graal. Daarop moet je je richten  
 •   
Het gaat ook om het verdienmodel. Nu doen dure mensen deze klussen. Nu dure jongens 
die het  coderen en dergelijke voor 90 euri p/u, dat moet om je hoofd boven water te houden 
moet 30/40  worden. Datagestuurde bedrijven willen hun marges halen, dat kan met de 
ad’ers. Er zijn steeds meer tools: vanuit verleden kijken naar de toekomst. Ralph van 
Vechten NAP,  mensen van United, broadcasters.   
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Naar aanleiding van de Quandr-vragen:  
 • Vraag 1: Zijn medewerkers in uw organisatie voldoende geschoold op het gebied van 
SMP?  • Antwoord: nee (in meerderheid)  
Toelichting: In eigen organisatie weinig tijd voor scholing, wel externe deskundigen 
invliegen  (Christjan); medewerkers scholen zichzelf als nodig (Gaetan); wel degelijk, want 
onze core  business, interne scholing ook over mediawijsheid samen met o.a. AD HU 
(Eppo); rijksoverheid  loopt niet voorop, uitgezonderd diensten als KNMI en RWS (José).  

 • Vraag 2: In welke trend van de hype circle van Gartner moet AD-er SMP zich 
verdiepen? Antwoord: meeste in kwadrant linksonder.  
Toelichting: vooral niet té technisch, terwijl ook de richting emotieherkenning e.d. meer 
voor de  opleiding CMD is. 
 • Vraag 3: Sluit het profiel van de AD SMP aan bij de behoefte van het 
werkveld? Antwoord: 4 x neutraal, 2 x richting ja, 4 x bijna ja  
Toelichting: we lopen deels vooruit op een toekomstige behoefte (Eelco) maar ook wetend 
dat nu  duurbetaalde krachten simpele data-invoer doen (Sander); het kostenaspect zal erg 
belangrijk  blijken (Eppo, Christjan); kwantificeren van de behoefte is noodzakelijk én lastig – 
waar en bij wie  moeten we zijn? (Stéphanie en Jord) – o.a. bij grote broadcasters (Judith), 
RTL, United, Media  Monks en dergelijke (Eppo), bij MinBuZa dat zeker verder gaat met 
toepassing AI (Christjan),  gemeenten en VNG mogelijk wél, Rijksoverheid mogelijk geen 
grote afnemer, eerder inhuur  (José).  

 • Vraag 4: Is er in uw organisatie behoefte aan een AD-er SMP?  
Antwoord: 50%: jazeker; 10% ja, maar; 40% weet ik nog niet  
Toelichting: antwoorden zijn natuurlijk indicaties.   

Tijdpad: over ca. 3 weken is de business case gereed; daarna go/no go CvB en 
verder  ontwikkelen; voorleggen aan de Commissie Doelmatigheid en daarna 
besluit MinOCW. 
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Uitwerking kwalitatieve interviews (respondent 8 t/m 25)  

Respondent #8  
Bedrijf: robocopy  
Website: conversationalacademy.com https://robocopy.io/  
Respondent: Hans van Dam   
Functie: directeur/eigenaar  
Interviewer: Sander Hartog   
Datum gesprek: 4-10-2019  

Trends in het werkveld  
Herkent u de signalen, speelt dit ook in uw bedrijf/branche een rol;   
Technisch zitten we op een goeie golf op weg naar zelflerende computers. Maar, omdat UX 
‘zo  slecht’ is kunnen de tech jongens minder dan je denkt. Op dit moment is de verhouding 
mens/AI  90% (schrijven) en 10 % ai. Dat gaat in hoog tempo veranderen. Op dit moment 
leren we de  fundamentals (conversational design - CD). Temmen, sturen, beheersen van 
ai is mensenwerk.  Maar over 5 a 10 jaar verwacht ik dat er voor goede content slechts 10% 
mens nodig is (ethiek,  normen en waarden, ….) en de rest door computers/ai wordt 
geproduceerd.  

Kern van CD is ethiek, het waardesysteem van je werk dat je vertaalt naar je ‘bot’persoon  

Hoe werkt de organisatie nu  
Over de organisatie:   
Wij zijn geheel ingericht op conversation design en zijn ook de enige partij die 
conversational  design certificeert. Wij ontwikkelen het vak door en door en hebben voor 
de certificering en het  delen van onze kennis de conversationaldesignacademy opgericht.  
Er werkt 10 man in Amsterdam. Robocopy is wereldwijd een detacheringspartner en leidt 
in de  volle breedte bedrijven op tot gecertificeerde conversational designers. Bijvoorbeeld 
rabo, jp  morgan, wallmarkt, bbc, de VU, London University … zijn 
opdrachtgevers/klanten.  

Hard en Softskills   
Het is een aan te leren vak. Een conversational trainer onderzoekt de info behoefte, wat 
wordt er  gevraagd, wat er gemaakt moet worden. Het vak bestaat nog niet, maar 
tegelijkertijd bestaat al  heel lang: er zijn veel systemen van linguïstische technieken die je 
kunt toepassen. Robocopy  heeft dat vertaald in een stappenplan.   
Het draait om vertrouwen op verantwoorde communicatie tussen mens en machine. 
Daarvoor is  kennis van tech, mens en taal noodzakelijk. Algoritmes hebben ook ouders 
nodig.   

Banen in de toekomst  
Sluit het geschetste profiel op associate degree niveau aan bij een behoefte op de 
arbeidsmarkt? Van Dam ziet het werkgebied als een pyramide: ai trainers, conversation 
designers, copywriters. Er komt een enorme vraag naar conversational designers! Moeilijk 
te kwantificeren,  maar de bottechniek neemt overal een vlucht.  

Afsluiting/samenwerking  
Bent u / is uw bedrijf bereid om samen te werken met HvA bij de ontwikkeling en uitvoering 
van  een dergelijke opleiding;   
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Robocopy wil instapnivo studenten onderzoeken, samenwerking lijkt mooi. Bv door 
aanpassing  instaptraining conversationalacademy.com. Ze maken nu een conversational 
design handboek  en pakketje.  
Certificeringstraject voor docenten zeker mogelijk 
 
Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Zeer positief, conversational design zal de toekomst zijn, verwacht een enorme 
vraag  hiernaar  

- het werkgebied is als een pyramide: ai trainers, conversation designers, copywriters. - 
Het draait om vertrouwen op verantwoorde communicatie tussen mens en machine.  
Daarvoor is kennis van tech, mens en taal noodzakelijk. Algoritmes hebben ook ouders  
nodig.   
- Verwacht ad’ers aan te nemen in de toekomst  
- Potentieel partner in ontwikkeling en certificering training CD 
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Respondent #9  
Bedrijf: Videonieuwsbericht  
 
Website: https://www.videonieuwsbericht.nl/  
Respondent: Rick Hunink  
Functie: eigenaar  
Interviewer: Sander Hartog  
Datum gesprek: 13-11-2019   

Trends in het werkveld  
Er speelt veel in dit metier.   
Wat dacht je van het digitaal toegankelijk maken van video voor blinden/doven/…? Dat 
gebeurt  nu nog allemaal met de hand: duurbetaalde editors en schrijvers die dagenlang 
zitten te coderen.  Dat kan snel worden geautomatiseerd via Amberscript (speech-to-tekst) of 
andere ai/bot technologieën. Daar is veel winst te behalen.   
En hoe staat het met tekst-to- speach?   

Er moet veel geleerd worden, door de mens en door de machine. Wij moeten de 
technologie  ‘leren’ dingen te begrijpen en terug te vinden, de menselijke relevantie.   
Zo kun je het invullen van metadata voorproduceren. Dat heb je nodig om de vraag 
van de  toekomst te kunnen beantwoorden.   
Voorbeeld Amazon:  
 • ‘ik wil vanavond wat leuk doen.’   
 • Amazon gaat meteen in de breedte zoeken. Praat met apps, leert uit jouw omgeving, …. 
En  komt met een serie voorstellen met een grote kans van slagen.  

Voorbeeld complexere berekening, bv Boston Dynamics:  
 • Bv ik moet om 12 uur in het vliegtuig zijn. Wat moet er gebeuren om er op tijd te zijn.   • 
Dat is een simpele vraag die leidt tot brede antwoorden: wie is de man, waar is hij nu, hoe  
reist hij, staan er nog belangrijke zaken in zijn agenda, regent het, druk op de weg, zijn er  
alternatieve routes, vergeet geen kadootje te kopen voor…. Belangrijke info die ontsloten 
moet kunnen worden.   

Voorbeeld liniair/non-liniair:   
Het gaat om verhalend vertellen in fotovorm. Wat komt er allemaal kijken als je een band 
moet  plakken. Eerst water? Dan band? Dan fiets op z’n kop? Ben je een kind, of een 
volwassene? Heb  je het vaker gedaan? Heb je alle benodigde materialen?  
Het moet een maatwerkgesprek worden, veel how to waaraan stukken data hangen.   

• Dus moet technologie leren wat relevant is wat je toont en wat je er aanvullend 
aan  koppelt.   

• Ethiek is een belangrijk issue!!! Bv ‘de blanke witte mannen bij amazon’ en over 
fake/niet  fake  

Tips:  
Audio gaat enorm worden!!  
Platform Tube Way  
Praten met Jeffrey   
Websummit 3e dag kijk: jelmer smit @ speech amazon/alexa dag 2 of 3  

Hoe werkt de organisatie nu  
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Hoe werkt de organisatie nu Videonieuwsbericht biedt trainingen voor 
communicatieprofessionals  en produceert videoproducties waar klanten hun – e.v. gsm 
gemaakt - materiaal kunnen  uploaden. Dat materiaal wordt voorzien van voice over en wordt 
tot een strakke film gemonteerd.  Dat gebeurt agile. Politici als minister Olongren gebruiken 
deze dienst voor hun minsteriele blogs.  
Binnen 1 a 2 uur staan de films online op hun vlog/twitter/fb/… (zoals series van 
vloggende  conducteurs, nieuwsberichten, …).  

Het bedrijf heeft 15 medewerkers, allen HBO of hoger geschoold.   

Hard en Softskills   
Wat zoek je?  
Praktijkgerichtheid wordt gemist - ‘streetsmart’  
Kunnen ontwikkelen personen   
op zoek naar de pragmatische doener  
toegepaste innovatie!!  

Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Zeer positief, verwacht een gat in de markt te vullen. Vooral conversational design, 
non lineaire communicatie en slimme systemen doorgronden en inzetten. Als rijke  
vervangingsmarkt voor de hooggekwalificeerde medewerkers (master).   

- Verwacht ad’ers aan te nemen in de toekomst  
- Potentieel partner in ontwikkeling, casuistiek, leaning community 
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Respondent #10  
Bedrijf: Merkle  
Website: https://www.merkleinc.com/nl/nl  
Respondent: Jesse Burkunk   
Functie: director mobile en connected experiences Interviewer: Rick 
Goossens   
Datum gesprek: 15-11-2019  

Trends in het werkveld  
Data-driven marketing is the way to go. Daarnaast wordt technologie steeds 
makkelijker en  laagdrempeliger om te gebruiken.   

Herkent u de signalen, speelt dit ook in uw bedrijf/branche een rol;   
Wij werken vanuit people-bades marketing. Natuurlijk speelt data en technologie een rol, 
maar  altijd ondergeschikt en ondersteunend om échte mensen centraal te zetten.  

Hoe werkt de organisatie nu  
Over de organisatie: internationaal data driven marketing bureau. 7200 werknemers 
wereldwijd.  Grotendeels HBO+ werknemers.   

Zijn uw medewerkers voldoende geschoold om – gebruik makend van slimme media 
systemen  (technologie als AI, Analytics, SEO/SEA, …) – professionele content te 
produceren?  Onze teams bestaan developers, designers en strategen. De mensen die bij 
ons werken zijn  zeker bedreven in dit soort technologie en tools.   

Welke (soorten) medewerkers doen nu dit werk, wat mist u daar aan of zou anders/beter 
moeten;  We werken bijvoorbeeld met junior consultants die meelopen met senior 
consultants. Deze zijn  echter soms wat lastig aan een klant te verkopen.   

Welke functies zijn voor deze medewerkers in uw bedrijf beschikbaar;   
Denk data scientist, workshop facilitator, marketeer (marketing automation 
optimalisatie) en  growth hacker  
Wat onderscheidt deze professional van de mensen die er nu werken. Wat is zijn 
meerwaarde?  Het werkveld verandert snel dus mensen die tools en oplossingen aan 
elkaar kunnen koppelen  zijn van meerwaarde. Of het faciliteren van sessies waarin dit 
gebeurt.   

Hard en Softskills   
Moet deze opleiding inhoudelijk breed en/of (juist) gespecialiseerd zijn;   
Beide. Generalist (25%) zoals bijvoorbeeld een product owner. Specialist (75%) die werkt 
op de  afdelingen development, of design.   

Welke automatiseringskennis zou hij/zij moeten kennen?   
Het gaat niet om de techniek maar om de mindest deze technieken snel eigen te maken. 
En het  moet iemand zijn die dingen snel oppakt. Kennis van de dynamiek achter techniek 
is belangrijk  (hoe werkt Google? Wat is de rol van privacy? etc.). Niet  

Banen in de toekomst  
Sluit het geschetste profiel op associate degree niveau aan bij een behoefte op de 
arbeidsmarkt? Ja, een opmerking: een data scientist is echter wel iets meer richting Master 
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niveau in mijn  beleving.   
Wat verwacht u / uw bedrijf van een afgestudeerde van deze Ad, wat moet hij/zij 
kennen en  kunnen, welke competenties zijn noodzakelijk en gewenst;  
Een datadriven creatieveling die:   
 • snel tools eigen maakt  
 • inventariseren van de juiste vraag om tot oplossingen te komen  
 • de juiste vraag doorhebben van de klant  
 • nieuwsgierigheid   
 • oplossingsgerichtheid  
 • flexibiliteit (omgaan met verandering)  

Een creative technologist is de ultieme professional maar vormt vaak maar 1% van de 
populatie  (unicorns). Deze bezit alle bovenstaande mindset maar heeft ook een hoge 
intrinsieke motivatie  en zelfstandigheid. Iemand die verantwoordelijkheid wil dragen, weet 
hoe je een meetings met  klanten faciliteert, goede aantekeningen maakt (hoofd van 
bijzaken onderscheiden) en met  mensen durft om te gaan (geen belvrees bijvoorbeeld). 
Kan presenteren, argumenteren,  (de)briefen, in iteraties werken, onderzoek doen maar 
ook iets moois (prototype) maken.   

Heeft uw organisatie behoefte aan AD-geschoolde medewerkers?  
Ja   

Prognose vacatures  
Zijn er nu of op langere termijn in uw organisatie vacatures die door de afgestudeerden 
van de  associate degree ingevuld zouden kunnen worden?  
Er is altijd behoefte aan tech savvy professionals.   

Afsluiting/samenwerking  

Bent u / is uw bedrijf bereid om samen te werken met HvA bij de ontwikkeling en uitvoering 
van  een dergelijke opleiding;   
Een samenwerking zou zeker kunnen. Zeker als een organisatie de talenten ("unicorns") in 
een  project of traineeship zou kunnen begeleiden. Dat kan dan tot een win win situatie 
leiden.   

Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Ziet de potentie van de AD’er zeer zeker  
- Herkent deze als een unieke en waardevolle tech savvy medewerker binnen een 

data driven organisatie  
- Verwacht zeker toekomstige AD’ers aan te nemen  
- Potentieel partner bij ontwikkeling en uitvoering  
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Respondent #11  
Bedrijf: Station 10  
Website: https://station10.nl/  
Respondent: Marjolein van der Aar  
Functie: Innovatie adviseur   
Interviewer: Rick Goossens  
Datum gesprek: 15-11-2019  

Trends in het werkveld  
Welke trends in uw werkveld herkent u t.a.v. de digitalisering van content/media-productie?  
Binnen de innovatie is eerder sprake van hypes dan trends. Onderwerpen zoals: voice, 
chatbots,  AI, E-learning en vraag & aanbod platforms (AirBnB) worden nu veel door klanten 
aangekaart.  Deze trends/hypes komen echter, zoals de hype cycle van Gartner aangeeft, 
na de peak of  inflated expectations terecht in de slope of disillusioment. Kortom we weten 
niet wat de toekomst  gaat brengen of welke trends over een paar jaar levensvatbaar zijn.   

Herkent u de signalen, speelt dit ook in uw bedrijf/branche een rol;   
Alle facetten van een innovatie design sprint behoren behoren tot onze de core business:  
exploratief (samen met de klant innoveren en strategie bepalen), valideren (testen bij de  
doelgroep) en implementeren (maken van prototypes tot eindproduct en die in de markt 
zetten).   

Hoe werkt de organisatie nu  
Over de organisatie: adviesbureau over (nieuwe)media en communicatie 
ontwikkelingen. 15  werknemers. Grotendeels HBO+ werknemers.   

Zijn uw medewerkers voldoende geschoold om – gebruik makend van slimme media 
systemen  (technologie als AI, Analytics, SEO/SEA, …) – professionele content te 
produceren?  Onze teams bestaan meestal uit multidisciplinaire teams van team: data 
scientists, ux-er  developers, content creators, front- en backend-developers. Allen zijn 
specialisten op hun eigen  vakgebied en afhankelijk van de functie meer gericht op 
techniek, content of strategie.   

Welke (soorten) medewerkers doen nu dit werk, wat mist u daar aan of zou anders/beter 
moeten;  We werken bijvoorbeeld met junior consultants die meelopen met senior 
consultants. Deze zijn  echter soms wat lastig aan een klant te verkopen.   

Welke functies zijn voor deze medewerkers in uw bedrijf beschikbaar;   
Van junior consultant, (usability) tester, copywriting, prototypes maken tot projectmanagement.   

Wat onderscheidt deze professional van de mensen die er nu werken. Wat is zijn 
meerwaarde?  Deze professional zou een (strategische)visie praktisch kunnen maken; 
bijvoorbeeld door het  omzetten naar een prototype/visual. Het is ook iemand die 
oplossingsgericht is omdat alles zo  snel verandert.   

Hard en Softskills   
Wat verwacht u / uw bedrijf van een afgestudeerde van deze Ad, wat moet hij/zij 
kennen en  kunnen, welke competenties zijn noodzakelijk en gewenst;   
Iemand die praktische dingen zelfstandig kan regelen. Iemand die de taken kan oppakken 
die  bijdragen aan het eindproduct maar niet door duurbetaalde krachten gedaan hoeven te 
worden.  Een soort manusje van alles dus. Daarnaast moet het iemand zijn die zich 
technische tools eigen  kan maken en over social skills beschikt (ivm contact klant).   
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Moet deze opleiding inhoudelijk breed en/of (juist) gespecialiseerd zijn?  
Beide; voor het manusje van alles (projectmanagement) is een breed georiënteerde 
professional  in de eerste fase van een traject handig. Later in het proces is een specialist 
juist weer handig.  
Welke automatiseringskennis zou hij/zij moeten kennen?   
Het gaat niet om de techniek maar om de mindest deze technieken eigen te maken. En het 
moet  iemand zijn die flexibel is ivm de veranderlijkheid van de omgeving.   

Banen in de toekomst  
Heeft uw organisatie behoefte aan AD-geschoolde medewerkers?  
Ja  
Prognose vacatures  
Zijn er nu of op langere termijn in uw organisatie vacatures die door de afgestudeerden 
van de  associate degree ingevuld zouden kunnen worden?  
Ongetwijfeld, maar daar kan ik nu nog geen concrete uitspraken over doen.   

Zo Sluit het geschetste profiel op associate degree niveau aan bij een behoefte 
op de  arbeidsmarkt?  
Ja, een opmerking: een data scientist is echter wel iets meer richting Masterniveau in 
mijn  beleving.   

Afsluiting/samenwerking  
Bent u / is uw bedrijf bereid om samen te werken met HvA bij de ontwikkeling en uitvoering 
van  een dergelijke opleiding;   
Wij zijn altijd bereid om te sparren over samenwerking met opleiding in de vorm van 
bijvoorbeeld  projecten. Ook voor onze klanten kan daar een mooie toegevoegde waarde 
voor zijn,  

Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Ziet banen binnen de organisatie als junior consultant, (usability) tester, 
copywriting,  prototypes maken tot projectmanagement.   

- Deze professional zou een (strategische)visie praktisch kunnen maken; bijvoorbeeld door  
het omzetten naar een prototype/visual. Het is ook iemand die oplossingsgericht is 
omdat  alles zo snel verandert. Iemand die zich technische tools eigen kan maken en 
over social  skills beschikt (ivm contact klant).   

- Zeker bereid tot samenwerking ontwikkeling en uitvoering AD 
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Respondent #12  
Bedrijf: Xebia  
Website: https://xebia.com/academy/nl/  
Respondent: Jeffrey van den Dungen Bille &  

Giorgio Lefeber  
Functie: Design Lead + User Experience Designer & Lead UX & Visual  Designer  

Interviewer: Ronald Kroon en Rick Goossens  

Bekendheid met AD   
Trends die zij zien hebben vooral te maken met de persoon en niet zo zeer met nieuwe  
technologie. Xebia heeft Farmers, Hunters, denkers en doeners in dienst en deze dienen in 
een  juiste verhouding samen te werken aan het bedenken en uitwerken van producten. 
Deze groep is  een minderheid binnen Xebia (25/30 man)   

Trends in het werkveld  

Hoe werkt de organisatie nu  
Medewerkers worden intern opgeleid en dienen flexibel genoeg te zijn om nieuwe 
technologieën  te omarmen en zich eigen te maken waar nodig.  

Hard en Softskills   

Praktijkgerichtheid - ‘streetsmart’ persoon  

Het werkveld zit te wachten op de pragmatische doener die innovatie kan toepassen 
Design thinkers en doers. Xebia hoopt dat een mindset wordt bijgebracht waarbij 
adaptief  vermogen en doen centraal staan in een veranderend werkveld  

Banen in de toekomst  
Xebia ziet ruimte om AD studenten aan het werk te krijgen, vooral studenten die 
‘omhoog’  kunnen kijken naar het strategische niveau maar dit dan goed om kunnen 
zetten in content  creatie. (farmen)  

Conclusies voor onderzoek  

++  
- Ziet banen binnen de organisatie vooral studenten die stragisch bruikbare 

content  kunnen omzetten  
- Het draait om een gefocusde mindset, het draait om doen   
- Ziet binnen de organisatie werkgelegenheid 
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Respondent #13  
Bedrijf: Gradient   
Website: https://begradient.com/  
Respondent: Dave Kruizinga  https://www.linkedin.com/in/davekruizinga/  
Functie: Fouder/owner en CPO   
Interviewer: E.M. Brancart – e.m.brancart@hva.nl  
Datum gesprek: 06-02-2020  

Bekendheid met AD   
• Bij Gradient zijn ze nog niet bekend met het AD niveau.  
• Gradient neemt twee soorten profielen aan; werknemers op een junior (talent) positie 

en  Mediors met een HBO+ profiel (die zijn lastiger te vinden). Mochten ze deze 
zoeken, dan  gebruiken ze recruiters of zoeken ze in hun eigen netwerk. Juniors 
moeten voldoen aan  de volgende eigenschappen: Emotionele intelligentie, passen 
bij de bedrijfscultuur,  goede communicatie skills hebben, kunnen omgaan met druk, 
passen binnen de  feedback cultuur.  

• Op een MBO niveau nemen ze geen werknemers aan omdat dezen vaak een 
bepaald  soort intelligentie niveau missen. Wel hebben ze goede ervaringen met de 
wat oudere  starter (28 jaar) die vanuit een MBO doorgestudeerd heeft en een HBO 
studie heeft  afgerond. Wel herkent Dave dat geschikte personen soms met de 
hakken over de sloot  een 4-jarige opleiding halen maar dan over een langere tijd.  

Trends in het werkveld  
• De content/communicatie specialist van de toekomst moet allround zijn er 
verschillende  taken doen die nu (soms) nog gedaan worden door 3 verschillende 
personen. • Dave geeft aan dat er een echt grote technologische verandering nodig is 
om het  werkveld te veranderen. Hij zit in Voice, AR nog niet deze potentie.  
• In de nabije toekomst ziet Dave dat nog meer mensen in de Content creatie gaan en 

dat  de mens een bepalende factor blijft in de totstandkoming van deze content. Het 
verhaal  vertellen van een product en organisatie is van essentieel belang.  

Hoe werkt de organisatie nu  
• Gradient opereert nu om de b2b markt doordat ze zien dat b2c de slagkracht krijgt 

om  zelf een eigen content/marketing afdeling weet in te stellen. Daarbij ligt de 
focus nu bij b2b doordat ze met bedrijven werken met moeilijk uitlegbare producten 
werken die dus  meer behoefte/ondersteuning hebben in het vertellen van hun 
verhaal aan de  buitenwereld.  

Hard en Softskills   
• Softskills zijn belangrijker dan hardskills. De Hardskills leren ze starters zelf aan in 

een  eigen trainingsprogramma.   

Banen in de toekomst  
• De behoefte bij gradient is om een duurzame en stabiele laag in het 

werknemersbestand  te krijgen die zich vooral richt op de operatie bij de klanten. Het 
merendeel van het werk  zit in de operatie en niet op strategische niveau (het 
adviseren). Hij geeft aan dat 50%  van zijn medewerkersbestand in de toekomst wel 
eens overeen kan komen met het AD  niveau. Hij is op zoek naar duurzaamheid en 
stabiliteit en ziet dat HBO+ starters vaak  nog door willen groeien en die rollen bij 
Gradient (of elk ander bedrijf) zijn nou eenmaal  beperkt.  
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Conclusies voor onderzoek  
++ 

- Gradient is op zoek naar een belangrijke duurzame middenlaag in de organisatie 
waarbij  de operatie centraal staat. Dit pleit voor werknemers op het AD niveau.  - 
Content creatie blijft een belangrijke trend in de toekomst waarbij er beginnen ICT  
vaardigheden vereist zijn.   
- Softskills zijn belangrijker dan hardskills 
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Respondent #14  
Bedrijf: Gemeente Amsterdam –Communicatie afdeling  Website: 
https://www.amsterdam.nl/  
Respondent: Isabelle Bolluyt https://www.linkedin.com/in/isabellebolluyt/  
Functie: Online strateeg   
Interviewer: E.M. Brancart – e.m.brancart@hva.nl  
Datum gesprek: 10-02-2020  

Bekendheid met AD   
• Ze maken nog geen gebruik van AD'ers op het gebied van communicatie (content). • Ze 
werken met junior, medior en senior rollen. Waarbij ze zien dat er in de junior rol een  
groot verloop is van de werknemers. Vaak zijn dit starters die doorgroeien bijvoorbeeld bij  
de Socials. In de medior rol help je mee met content ontwikkeling maar ben je ook goed  
aan het monitoren. In een senior rol ben je vooral bezig met het ontwikkelen van  
campagnes en denk je dus mee met grotere strategische doelen.  

Trends in het werkveld  
• In de toekomst gaan veel meer bedrijven werken met een eigen lab. Dat is in ieder 
geval  de wens vanuit de gemeente zodat je continue kan blijven experimenteren en 

testen. • Generatie Z gaat na verloop van tijd instromen in het werkveld. Zij is gewend 
om gebruik   

te maken van digitale faciliteiten maar missen vaak de structuur die nodig is in  
werkprocessen. Ze is creatief maar vragen niet snel om hulp en werken veel 
zelfstandig.  Ze is nog niet gewend om te gaan met hoge druk.  

• De communicatie/marketing professional gaat moet allround zijn; je moet 
content  creëren, beheren en meten.  

Hoe werkt de organisatie nu  

• Alle kennis en vaardigheden voor de productie van content heeft de gemeente in-
house.  Ze hebben de beschikking over meer dan 27 kanalen en werken met 400+ 
werknemers  aan de kanalen. Analisten, UX/ frontend developers zijn soms wel 
lastig te vinden. In de  nabije toekomst gaan ze de werkprocessen aanscherpen, 
agile werken en meer  projectmatig in multidisciplinaire teams.  

• Alles staat in kaart om zo veel mogelijk te interacteren met de burgers/ bewoners. 
Ze  produceren nog niet heel veel content op basis van data. De stadspas en   
sportevenementen doen dat nu wel. Door het gebrek aan beschikbare data doen 
ze dit  nog niet vaker.  

Hard en Softskills   
• Soft skills zijn belangrijker dan hard skills. Isabelle geeft aan dat je soft skills het 

beste  kan aanleren in real life situaties (bijvoorbeeld op projectniveau) en 
getoetst moeten  worden d.m.v. van een portfolio.  

• Skills die genoemd worden zijn: netwerken opbouwen, scrummen, verschillende rollen  
aannemen in een projectteam, eigenaarschap nemen, resultaatgericht werken, 
werken in  sprints, werken in teamverband, organisatiesensitiviteit.  

• Hard skills zoals bijvoorbeeld Adobe, analyticus zijn secundair.  

Banen in de toekomst  
• in de toekomst verwacht Isabelle dat 70-80% in de communicatie een allround 

profiel  heeft (wellicht) op een AD niveau.  
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Conclusies voor onderzoek  
• De junior rol in de gemeente is een geschikt plek voor AD'ers SMP. Daarbij is er 

nog  veel perspectief om te gaan werken in de toekomst op het gebied van content 
en  

technologie. De Gemeente Amsterdam wil dit graag aanjagen door het gebruik van 
een  Lab om experimenten mee aan te gaan.  

Conclusies voor onderzoek  

+++  
• Skills die genoemd worden zijn: netwerken opbouwen, scrummen, verschillende rollen  

aannemen in een projectteam, eigenaarschap nemen, resultaatgericht werken, 
werken in  sprints, werken in teamverband, organisatiesensitiviteit. Daarnaast hard 
skills zoals  bijvoorbeeld Adobe.  

• De junior rol in de gemeente is een geschikt plek voor AD'ers SMP. Er is veel 
perspectief  op het gebied van content en technologie  

• Gemeente Amsterdam gebruikt een Lab om experimenten mee aan te gaan. 
Eventueel  samenwerken? 
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Respondent #15  
Bedrijf: Facebook   
Website: https://www.facebook.com/  
Respondent: Mart Postma https://www.linkedin.com/in/martpostma/  
Functie: Marketing Manager Instagram & Facebook Interviewer: E.M. 
Brancart – e.m.brancart@hva.nl  
Datum gesprek: 11-02-2020  

Bekendheid met AD   
Het AD opleidingsniveau is niet iets waar Mart mee bekend is.   

Trends in het werkveld  
• De snelheid van de productie neemt toe, daar waar je 5 jaar geleden een paar 

maanden  de tijd nam om een billboard te ontwikkelen voor een grote campagne zie 
je dat content  nu veel meer direct geproduceerd moet worden. Een bedrijf/ merk 
moet nu Always On staan ipv piekmomenten creëren a.d.h.v. een content calender.   

• Op het gebied van online content ziet hij de grote media budgetten steeds meer 
richting  de online omgeving verplaatsen; tot wel 30-40%.   

• Ook ziet hij dat steeds meer klanten in-house produceren en dat deze taken steeds 
meer  gecentraliseerd worden. Vooral bij internationaal opererende bedrijven ziet hij 
dat ze  steeds meer hetzelfde doen vanuit 1 locatie (zie Uber en Airbnb)  

• Het personaliseren van content ziet Mart nog niet veel gebeuren. Alleen daar waar het  
proces volledig digitaliseert zoals in Travel & Fashion. Hier zie je dat er noodzaak 
en de  mogelijkheden er zijn. Hier draagt de technologie echt direct bij aan de 
klantrelatie; het  zoeken, boeken vergelijken etc. Deze trend is ook terug te zien in 
de retail waar Picnic  zich manifesteert als voorloper op het gebied van 
personalisatie.   

Hoe werkt de organisatie nu  
• Het kantoor in Nederland is een relatief klein kantoor waar zo’n 40 man werkzaam is. 

De  focus ligt vooral op het gebied van Marketing en Sales voor top 100 
adverteerders in  Nederland. Ze produceren zelf geen content in Nederland maar 
hebben Creative’s in het  buitenland zitten die content produceert en de globaal 
uitzet via de verschillend lokale  mogelijkheden. Doordat ze taken hebben die weinig 
procesmatig zijn ziet Mart weinig  uitvoerende rollen verschijnen bij Facebook.   

• Waar Mart internationale campagnes ziet vanuit een centraal aangestuurde afdeling 
ziet  hij ook weer de mogelijkheden van het Platform om super lokaal te targetten. 
Een  voorbeeld daarbij is daarbij een lokalen campagne van een biermerk 
gekoppeld aan een  voetbalclub zoals AZ. Met een platform als Facebook kan je 
heel regionaal adverteren  (straal van 15 km op een bepaald gebied bijvoorbeeld).   

Hard en Softskills   
• Basiskennis is belangrijk maar soft skills zijn belangrijker. Samenwerken, 

communiceren,  werk ethiek, plannen en organiseren zijn belangrijke vaardigheden.   

Banen in de toekomst  
• Mart ziet in de toekomst geen verandering in de werkwijze van Facebook waardoor hij 

in  Nederland geen banen erbij ziet komen op het gebied van content productie. Wel 
denkt  ziet hij bijvoorbeeld een bedrijf als Post NL (waar hij voor gewerkt heeft) dat 
de content  afdelingen daar blijven bestaan en meer proces matig werken en dus 
meer operationele  (AD) taken zijn.   
• We moeten vooral generalisten opleiden omdat hij ziet dat ervaringen in het 
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werkveld  vaak veel meer vormend zijn voor het carrière pad van startende 
professionals.  

Conclusies voor onderzoek  
+-  

- Uit het gesprek blijkt duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat een groot merk, 
lokaal  gevestigd in Amsterdam, ook alle taken, operaties en afdelingen ook lokaal  
georganiseerd heeft.   

- Facebook zal niet direct een afnemer worden van de AD’ers SMP.   
- Merken moeten vaker continu aanwezig zijn (en dus content produceren) en gaan dit 

zelf  meer in-house produceren.   
- Er zijn sectoren die al over veel meer data beschikken (en geschikte gekoppelde  
systemen hebben) waardoor zij al veel meer met gepersonaliseerde content 
werken. - Samenwerken, communiceren, werk ethiek, plannen en organiseren zijn 
belangrijke  vaardigheden 
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Respondent #16  
Bedrijf: Ajax   
Website: ajax.nl  
Respondent: Lisa Hartog  https://www.linkedin.com/in/lisa-hartog-47b89621/  
Functie: Creative Ajax Media  
Interviewer: E.M. Brancart – e.m.brancart@hva.nl  
Datum gesprek: 21-02-2020  

Bekendheid met AD (HBO nivo 5)  
   
Tot op heden is Ajax niet bekend met Associate Degree opgeleide HBO’ers. Bij Ajax Media 
(ca  40 medewerkers) werken met name afgestudeerden ‘sport en communicatie’, MBO’ers 
zijn op de  afdelingen marketing, communicatie, events of bij de Ajax foundation niet te 
vinden.  

Technologie, communicatie en mediagebruik  

Ajax communiceert in principe over 4 hoofdthema’s:  
- er komt een nieuwe speler   
- er vertrekt een speler  
- we hebben gewonnen  
- we hebben verloren.   

Deze boodschappen moeten telkens op een oorspronkelijke en creatieve wijze worden  
uitgedragen. Het is specifiek een ‘mens-ding’ om deze nieuwe content/invalshoek te 
bedenken.  Voorwaarde daarvoor is het beschikbaar krijgen van goeie datasets. Binnen 
dat dataproces  kunnen AD’ers belangrijk zijn.   

Technologie wordt bij Ajax steeds efficiënter ingezet, een proces van continue updaten. 
‘Data is  heilig’, voor de hele organisatie. Er is een afdeling primair actief met het vergaren 
van data,  waarbij onze media, nieuwsbrieven, inschrijvingen in de fanshop, online 
aankopen, etc. de instrumenten zijn voor het vergaren.   

Als internationaal merk communiceert Ajax wereldwijd met diverse doelgroepen, met een  
veelheid aan datastromen als opbrengst. Er is bijvoorbeeld een sterke Spaanse markt en 
wordt  er bijvoorbeeld in Uruguay specifiek via FB gecommuniceerd (bv vanwege oud 
Ajacieden als Luis  Suarez). Alle communicatie vanuit de 4 genoemde thema’s, maar door 
goed datagebruik leidend  tot maatwerk (non-lineaire) communicatie.   
Alles wat Ajax Media maakt is zichtbaar voor elke fan/gebruiker. Ongeacht welke 
doelgroep. De  marketingafdeling zal specifieker met data en doelgroepen omgaan.   

Ajax besteedt de productie van onlineproducten uit (site, apps, …). Concepting en 
aansturing is  vaak een co-productie van ajax media en de externe producent. Er wordt 
geëxperimenteerd met  ai, een spannend traject. Het is prettig specialismen in te huren als 
je deze nodig hebt. Ik denk  dat met name onze producenten springen om AD’ers die heel 
vaardig zijn met het voorwerk voor  de producties, bij ons zelf draait het vooral om 
creativiteit.   
Voor Ajax is zo’n dataspecialist heel interessant. Iemand die systemen kan ondersteunen,  
vervangen als het mis gaat of ons kan helpen bij nieuwe ontwikkelingen. Of dat op het gebied 
van  content ook werkt? Wellicht. Contentcreatie heeft vooral goede datasets nodig, dus is 
het in elk  geval het onderzoeken en testen waard. Ajax is zeker geïnteresseerd, 
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kwantificeren van  aantallen toekomstige medewerkers is lastig, onze externe producenten 
zullen zeker gebruik van  de AD’ers maken.  
Conclusies voor onderzoek  
++  

- absoluut data-driven organisatie  
- content vaak co-productie (op coördinatie), productie doorgaans 
uitbesteed - externe producenten zullen graag gebruik maken van de 
AD’ers  
- er is zeker toekomst voor non-lineaire communicatie  
- Ajax media 1 doel: communiceren over Ajax met iedereen  
- Samenwerking? Ajax is een begeerlijke bruid, moet dus zeer de waarde inzien om 

met  ons in zee te gaan voor ontwikkeling. Als opdrachtgever zeker interesse 
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Respondent #17  
Website: www.flavour.nl www.neurofied.com  
Respondent: Peter van Gorsel   
 https://www.linkedin.com/in/vangorsel/  
Functie: Consultant, publisher & marketeer with working knowledge in retail,  

bookselling, sales, marketing, distribution, gamification, 
education,   

storytelling, translating, media and national and international publishing  
Interviewer: Sander Hartog, s.hartog@hva.nl  
Datum gesprek: 5-02-2020  

Bekendheid met AD (HBO nivo 5)  
   
Ik ben zeker bekend met Ad’s en het nivo. Voor het Mediacollege heb ik een project 
gedaan om  te zien hoe deze mbo’ers kunnen worden bijgeschoold tot Hbo, een 
opwaarderingstraject. De  ideeen daarover kwamen in de richting van deze AD.   

Ook het stimuleringsfonds voor de journalistiek heeft projecten draaien. Ik voorzie dat de Ad 
een  vervangingsmarkt biedt voor master-opgeleiden die nu onder hun nivo werken. Ik 
voorzie voor  hen een groeimarkt in een hoger, strategisch segment.   

Technologie en content  
Binnen broadcast zie ik dat content wordt gevoed met content (gebruik maken van 
algoritmen  komen tot een andere rangschikking waardoor nieuwe content ontstaat voor 
diverse media). Zie  de AD’er als een ‘supermetselaar’. Inderdaad Tech savvy, bekend met 
non-lineaire content.  Belangrijk thema is ethiek. De Ad’er moet begrip hebben van ethische 
vraagstukken, maar vooral  sterk zijn in ‘waar-niet waar’, eerlijk/oneerlijk, et cetera.   
Ik denk dat zij goedkoper zijn dan de huidige hoog opgeleiden die op dit terrein werkzaam zijn.   

Toekomst?  
Waar komen de afgestudeerden terecht? Ik denk op alle terreinen, alle mogelijke 
organisaties  (media, zorg, ….). Het gaat om het soort werk: communicatie vanuit 
technologie. Ziedaar de  noodzaak van deze AD Smart Media Production.  

Aanbeveling Peter van Gorsel  
“Aan de horizon tekenen zich al de signalen af van de invloed van AI en algoritmes op de  
Creative industrie. Sinds de opkomst van het internet en de voortschrijdende digitalisering  
ondervindt de Creatieve industrie als een van de eerste sectoren de effecten en impact van  
technologische ontwikkeling. Automatisch gegenereerde teksten bij Bloomberg zijn hiervan 
een  goed voorbeeld. Op een hoger niveau kun je dit duiden als de invloed van technologie 
op  content. Maar het zal ook zijn dat content vraagt om nieuwe technologie. Een 
ontwikkeling die in  de Game industrie goed zichtbaar is. Toekomstige professionals moeten 
leren om dit breukvlak  van content en ‘Tech’ te opereren in een zeer competitief veld 
waarin de strijd zal gaan om de  aandacht van de eindgebruiker. Voortdurend moeten er 
vragen gesteld worden aan het  functioneren in een content rijke omgeving: Welke 
technologie kan ik gebruiken, van wie is die  technologie wat doet dat met de aandacht, 
welke inhoud kan ik inzetten en is de inhoud  authentieke en betrouwbaar. De nieuwe 
Associate Degree Smart Media Production kan  professionals afleveren die de verbindende 
schakel tussen de content producers, de  techniekbeheerders en de eindgebruiker.”   

Conclusies voor onderzoek  
++  

- AD richt zich op de vervangingsmarkt (nemen plaats BA’s en MA’s in die weer 
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meer  strategisch werk gaan verrichten.   
- AD’er wordt supermetselaar (rangschikken data tot nieuwe maatwerk 
output) - content vaak co-productie (op coördinatie), productie doorgaans 
uitbesteed - Ethiek vooral in praktische zin  
- AD’ers komen werkelijk overal terecht 

  



Smart Media Production Bijlage 9: Werkveld en Samenwerking  

	
	

28	

Respondent #18  
Bedrijf: Woningnet   
Website: https://www.woningnet.nl/  
Respondent: Sherida Redjo https://www.linkedin.com/in/sherida-redjo 67607b10/?originalSubdomain=nl  
Functie: HR manager Woningnet  
Interviewer: R. Kroon, r.kroon@hva.nl  
Datum gesprek: 10-02-2020  

Bekendheid met AD   
Nee, niet bekend. Wel van gehoord in gesprekken.  

Trends in het werkveld  
Vooral bekeken vanuit het bedrijf zelf: 2 websites, WN.info wn.NL (bij wn.nl wordt compleet  
vernieuwd). Wat opvalt is dat woningzoekenden steeds meer zelf willen doen, meer zelf 
service,  meer zelf ontdekken. Woningnet wil dan ook langzaam maar zeker verder 
personaliseren, is nu  regio gericht maar ze willen dit nog verder aanscherpen. Woningnet 
is nog vrij traditioneel,  content platte tekst en foto's bij INFO website is video al wel 
belangrijker. deze site heeft op het  moment geen eigen creators in dienst maar huurt vaak 
externe contentcreators in. In de  vernieuwing kan het dat er ruimte gemaakt kan worden 
voor medewerkers dit wel beheersen.   

Hoe werkt de organisatie nu  
Onder Woningnet vallen op het moment twee websites, een voor potentiele klanten (woning  
coöperaties) en een platform voor woonruimte bemiddeling. Bij de tweede zijn de  
werkzaamheden voornamelijk ICT gericht bouwen van site door scrumteams. Er is een data  
team, en Business Intelligence specialisten (onderzoekers en adviseurs). Dit zijn Hbo'ers en  
WO'ers. De content wordt door coöperaties zelf gemaakt met behulp van een service desk 
vanuit  woningnet. Dit zijn veelal MBO'ers dit de 'simpele' FAQ oplossen. Deze mensen 
werken in het  CMS van Woningnet. Aanvullende informatie op de site (niet perse woning 
gerelateerd) wordt  gemaakt Informatie en Proces coördinator. Dit heet het woon portaal. De 
service desk  medewerkers creëren ook content, gebaseerd op release notes van IT 
afdeling. Dit wordt veelal  door HBO'ers IP coördinatoren gedaan. Dit zou in de toekomst wel 
door AD'ers gedaan kunnen  worden.  

Ook is er een klant-contact-centrum – dat telefoontjes afhandelt van woningzoekenden, 
MBO  niveau 4. Interessant genoeg: Op dit moment is er een grote reorganisatie op handen, 
waarbij de  MBO servicedesk boventallig is verklaard, omdat de FAQ werkzaamheden 
efficiënter kunnen.  

Hard en Softskills   
De combinatie hiervan is erg belangrijk. Je moet nu eenmaal een mooie dosis kennis  
meebrengen naar het bedrijf zodat je past binnen het profiel. Daarnaast zijn softskills 
belangrijk  om in een team te kunnen werken en om met de juiste 'instelling' aan het werk te 
gaan waardoor  je altijd probeert het beste uit jezelf te halen en zowel jezelf als 
functionaliteiten te verbeteren.  

Banen in de toekomst  
Denkt dat er in de branche ruimte voor is. Bij Woningnet zie je toch dat ze op dit moment 
naar  boven afronden in opleidingsniveau bij het aannemen van nieuwe krachten omdat er 
heel erg  naar het competentieprofiel gekeken wordt. (Ze werken agile). met de komst van 
AD'ers hoeft dit  wellicht niet meer. Om Woningnet stukje verder te helpen heb je mensen 
nodig die meedenken  maar ok de 'gewone' content taken uit kunnen voeren.  
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Conclusies voor onderzoek  
++  

- Woningnet is een bedrijf in transitie.  
- Ze ziet het belang in van (gepersonaliseerde) content en is op zoek naar de 

juiste  profielen van medewerkers die dit ook kan doen.  
- De service desk medewerkers creëren ook content, gebaseerd op release notes van IT 

afdeling. Dit wordt veelal door Hbo’ers IP-coördinatoren gedaan. Dit kan in de 
toekomst  door AD'ers worden gedaan. 
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Respondent #19  
Bedrijf: Newcraft  
Website: https://newcraftgroup.com/  
Respondent: Tom Foole  
Functie: E-commerce manager en Product Owner 

https://www.linkedin.com/in/tomfoole/  
Interviewer: R. Kroon, r.kroon@hva.nl  
Datum gesprek: 05-02-2020  

Bekendheid met AD   
Bij Newcraft zijn ze zijdelings bekend met het AD profiel. Maar passen het nog niet 
toe in  vacatures die ze uitsturen.  

Trends in het werkveld  
Newcraft houdt zich bezig als consultant om andere bedrijven digitaal te versnellen. Wat 
opvalt is  dat traditionele retail bedrijven dure sites hebben waarmee ze van alles willen, maar 
dat de groei  hiervan ietwat achterblijft. Ze weten simpel gezegd niet goed door te pakken.   

Om dit doorpakken wel te realiseren ziet Tom dat de Personal Costumer Journey verder  
gespecialiseerd zal worden. Dit kan onder andere door het verder aan elkaar knopen van 
data  om zo de klant nog beter te leren kennen op basis van loyalty programma's en 
andere  databases.  

Hoe werkt de organisatie nu  
Newcraft is een B2B bedrijf dat zich, zoals eerder gezegd, bezighoudt met het digitaal 
versnellen  van andere bedrijven. Ze werken in verschillende teams, meestal met mensen 
met hbo+ werk en  denk niveau. Ze werken veelal met data scientists die econometrie 
gestudeerd hebben. deze  gaan zelf door de data heen. Hier is een mogelijkheid voor AD'ers, 
het werk als 'data klaarzetter'  zodat de analist direct aan de analyse kan. Het bedrijf heeft 
150 man in dienst. 15 in  management, 15 growth leaders en 120 specialisten(creatives, UX 
designers en growth hackers).  Ook is het de bedoeling dat dit jaar 50 trainees aangenomen 
gaan worden die klaargestoomd  worden voor het meer specialistische werk. Dit zou een 
segment zijn waarin de AD'ers in zou  kunnen stromen. Zeker voor klanten met vaste strakke 
structuren (zoals bijvoorbeeld Ahold)  zouden de AD'ers goed ingezet kunnen worden. nu zijn 
er vaak bijvoorbeeld te ' dure' krachten  content aan het creëren zoals bijvoorbeeld 
copywriting.  

Hard en Softskills   
Hard skills: -analyse begrip, excel, omgaan met grote hoeveelheden data en deze 
kunnen  verwerken. Bijv google platform analytics, DMP, beheersing taal.   

Type (soft skills): ambitie, weten wat je wilt, creatief, willen specialiseren , leergierig, altijd op 
zoek  zijn naar een antwoord  

Banen in de toekomst  
Hier ligt veel ruimte. 50 trainees dit jaar en die zouden allemaal onze studenten kunnen zijn 
qua  kennis en kunde. Dankzij e-commerce komt er enorm veel ruimte in de e-commerce 
sector  waarin veel gecreëerd moet worden en daar is enorm veel ruimte voor deze 
studenten.  

Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Ook bij Newcraft zijn er plannen om meer personeel aan te nemen.   
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- Dit jaar 50 trainees die klaargestoomd worden voor het meer specialistische werk. 
Hier  kunnen AD'ers instromen. Zeker voor klanten met vaste strakke structuren  - 
AD'ers kunnen dure krachten vervangen die nu content creëren.  
- Hard skills: -analyse begrip, excel, taal  
- Soft skills: ambitie, weten wat je wilt, creatief, willen specialiseren , leergierig 
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Respondent #20  
Bedrijf: Presenter  
Website: https://www.presenter.nl/  
Respondent: Eppo Ford  

https://www.linkedin.com/in/eppoford/  
Functie: Operationeel Directeur  
Interviewer: R. Kroon, r.kroon@hva.nl  
Datum gesprek: 10-02-2020  

Bekendheid met AD   
Heeft zelf een AD opleiding afgerond. Begrijpt precies het niveau.  

Trends in het werkveld  
Wat opvalt is dat personalisatie steeds meer en meer terugkomt. Ook is het een duidelijke 
trend  dat we meer gaan werken met geautomatiseerde content. Dit in combinatie met 
bijvoorbeeld  chatbots en verkoopsites. Data begrijpen is superbelangrijk (data gedreven 
systemen komen  meer en meer voor). Daarnaast zie je ook dat systemen verder 
geïntegreerd raken. (bijv Cms en  inboud (hubspot).)  

Hoe werkt de organisatie nu  
Bij presenter zijn ze vooral bezig om mensen te helpen met hun (online) positionering en 
content  verbetering. dit kan op allerlei gebieden (van webredactie tot aan chatbots en data 
analyticus tot  website design). Er werken over het algemeen mensen met een HBO en WO-
achtergrond. Dit  vanwege het feit dat ze als consultants anderen bijstaan in hun zoektocht 
zichzelf online te  verbeteren.   

Omdat ze altijd met externe partijen werken wordt er hoog ingezet bij werving. Als onderdeel 
van  de werving zijn drie zaken naast de kernwaarden van het bedrijf erg belangrijk waar de  
kandidaten ook op getoetst worden: 1) Schrijfvaardigheid 2) SEO en 3) design. Mensen aan 
het  begin van hun carrière krijgen vanalles bijgebracht binnen de organisatie maar omdat 
ze werken  op basis van 'uurtje factuurtje' kunnen mensen niet op 0 binnenkomen. omdat je 
met klanten  bezig bent is de mondelinge en schriftelijke communicatie van groot belang.  

Hard en Softskills   
Er moet een combinatie van beide zijn, Presenter verwacht een hoge mate van 
zelfstandigheid  van hun werknemers. De drie eerder benoemde gebieden zijn belangrijk als 
harde skills maar  ook het uitdragen van de kernwaarden is belangrijk. Geven nemen en 
krijgen ruimte dat is je  mening ventileren), maken plezier (samenwerken) , delen energie 
(gaan kijken naar positieve  kanten niet altijd zwaktes), omarmen verandering (flexibiliteit in 
de huidige wereld is een must).  Als je deze al aangeleerd kan krijgen is het al een stap in de 
goede richting als professional.  Zeker omdat je je begeeft in het communicatievak, je moet 
met stakeholders aan de slag. en daar  moet je mee om kunnen gaan. Daarnaast is het de 
kunst om een gebalanceerd persoon te  kunnen zijn.  

Vakinhoudelijk training en consultancy. Prive werk balans. Veel talent, altijd leveren dan in 
werk  is het lastig omschakelen, ruimte falen weinig, en weerbaarheid, hoe zeg je nee, hoe 
zorg je  balans.  

Banen in de toekomst  
Er is ruimte voor de AD'er in de huidige markt. Zeker als schrijfvaardigheid ok is. Bij 
toeleggen  op design en techniek bestaat dat probleem al niet. Eppo ziet dat zowel data 
monitoring als data  analytics heel goed past op AD niveau. Daar zitten nu hele dure 
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krachten 
Conclusies voor onderzoek  
++  

- De personalisatie van content gaat steeds belangrijker worden.   
- Slimme systemen gaan hier in de toekomst nog meer mogelijkheden voor bieden.  - Het 
hebben van (strategische) klantcontact is iets voor een BA+ niveau maar er zijn nog  heel 
veel werkzaamheden waarin Presenter in de toekomst een duidelijke rol voor AD’ers  
ziet; data monitoring en data analytics zijn daar een voorbeeld van.  
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Respondent #21  
Bedrijf: Entopic  
Website: https://www.entopic.com/  
Respondent: Rose May  
Functie: Senior HR adviseur  

https://www.linkedin.com/in/rosebrand  
may/?originalSubdomain=nl  

Interviewer: R. Goossens   
Datum gesprek: 13-02-2020  

Bekendheid met AD   
Niet bekend met AD, wel HBO en WO. Met name HBO-er worden aangenomen in 
starterfuncties.  Entopic vormt vaak een springplank om daarna verder te groeien.  

MBO-ers worden in basis niet aangenomen vanwege het benodigde kennisniveau. Een AD-
er  zou echter wel interressant kunnen zijn omdat deze over de benodige kennis en 
vaardigheden  beschikt maar ook langer in de organisatie zou blijven in tegenstelling tot de 
gemiddelde HBO-er  die na 5 jaar naar een andere organisatie gaat om zich verder te 
ontwikkelen.  

Trends in het werkveld  
Er zijn oneindig veel tools, CMS-systemen en technologieen die op de markt worden 
gebracht. Bij  grote (overheids)organisaties wisselen die tools minder vaak dan bij kleindere 
commerciele  organisaties.   

Hoe werkt de organisatie nu  
Bij Entopic maken optimaliseren en beheren we de content voor klanten.  

Hard en Softskills   
Voor starters is relevante kennis en ervaring op het gebied van content een mooie basis 
maar is  de mindset belangrijker. De balangrijkste hardskill is dat ze zich willen verdiepen in 
een  CMS/technologie en niet bang zijn om daarin te groeien.  

Wij hebben functiegebonden competenties zoals: Nauwgezet, Creatief, Hands-on,  
Probleemoplossend vermogen. Daarnaast ook rolgebonden competenties zoals: 
Servicegericht,  Leergierig, Flexibel, Pro-actief, Enthousiast en Samenwerken  

Uiteindelijk willen we dat onze mensen gezien worden op de drie Entopic 
eigenschappen:  menselijk, gedreven en deskundig  

Banen in de toekomst  
Mensen die durven met technologieën aan de slag te gaan vormt een soort basis-skill voor 
ons  bedrijf. Jezelf een CMS-systeem voor de overheid aanleren en daar content in 
maken,  optimaliseren of beheren vormt de corebusiness van ons werk en daar is veel 
behoefte aan.  

De technologieën, tools etc. veranderen ook steeds dus iemand die zichzelf steeds 
ontwikkelt en  specialiseert in een bepaalde technologie is zeer gewenst in de branche.  

Conclusies voor onderzoek  
+++  
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- De tools veranderen continue en daarom zijn er vooral professionals nodig die ICT 
onderlegd  zijn en een persoonlijke en professionele groei mindset hebben.  
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Respondent #22  
Bedrijf: TNT/Fedex.com  
Website: https://www.tnt.com/express/nl_nl/site/home.html Respondent: 
Robbert van der Gaag  

https://www.linkedin.com/in/robbertvandergaag/  
Functie: International Content Manager, Digital Marketing Specialist Interviewer: Rick 
Goossens   
Datum gesprek: 13-02-2020  

Bekendheid met AD   
Robbert is onbekend met het principe van een Associate Degree. Er worden voornamelijk  
HBO’ers aangenomen vanwege het denkniveau met de praktische insteek. WO’ers zijn in 
de  praktijk te abstract opgeleid en meer voorbereid op onderzoek doen, dan praktisch 
aan de slag met technologieën te gaan  

Trends in het werkveld  
Big data en personalisatie als algemene trend waarbij AI en andere systemen gebruiken 
ter  ondersteuning van het maken en distribueren van content. In de toekomst zal een 
deel van de  content gemaakt en gepubliceerd kunnen worden zonder de mens.  

Het gaat uiteindelijk om content relevant te maken bij de doelgroep. Welke tools je daarbij  
gebruikt is niet van belang omdat die steeds veranderen. Machine translating is bijvoorbeeld 
heel  interessant voor ons en zijn we nu al kleinschalig mee aan het experimenteren.  

Er ontstaat steeds meer een soort snijvlak van data-analisten, content en marketing. We 
weten  hoe het nu is maar kunnen alleen maar gissen hoe het in de toekomst eruitziet.  

Hoe werkt de organisatie nu  
Wij beheren meer dan 250 websites voor verschillende landen van Fedex/TNT. We 
maken en  beheren de content in een complex eco-systeem.  

Hard en Softskills   
Qua hardskills moet men begrip hebben van content management systems. Daarnaast is 
ook  ervaring met projectmanagementmethodieken zoals Agile, Lean, Scrum etc. handig. 
Maar het  belangrijkste is dat men fouten durft te maken en daarvan leert.  

In een complex en internationaal ecosysteem waar wij in werken is begrip van politieke 
en  culturele verschillen essentieel. Als je de omgangsvormen niet goed kan inschatten 
van een  internationale klant of ander team kan dat leiden tot ongemakkelijke situaties.  

Ook wordt er veel flexibiliteit en oplossingsgerichtheid gevraagd: waar techniek is, gaan 
dingen  mis en daar moet je handig op kunnen anticiperen.   

Banen in de toekomst  
In essentie nemen wij nu voornamelijk HBO’er aan vanwege de complexe beroepssituatie 
maar  ik kan mij voorstellen dat een AD-er kan instromen in een junior-functie als bijvoorbeeld 
Content  manager (deze hebben wij momenteel niet)  

De menselijke controle op geautomatiseerde content lijkt mij in de nabije toekomst nog 
steeds  essentieel. Hier voorzie ik dan ook een signalerende en controlerende functie in 
de toekomst.  
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Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Er is behoefte aan technologisch georiënteerde mensen met een flexibele 
en  oplossingsgerichte houding.  

- Er is altijd behoefte aan mensen die content maken, aanpassen en beheren met 
(slimme)  systemen in een complexe situatie. 
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Respondent #23  
Bedrijf: Booking.com  
Website: www.booking.com  
Respondent: Joris Groen  

https://www.linkedin.com/in/jorisgroen/?originalSubdomain=nl  
Functie: Sr conversational designer  
Interviewer: Rick Goossens  

Bekendheid met AD   
Joris is niet bekend met een AD. Bij Booking zijn het met name HBO’ers en expats met een  
vergelijkbaar HBO niveau die worden aangenomen. MBO-er zijn te uitvoeren en het plafond 
van  kennis en vaardigheden wordt snel bereikt.  

Trends in het werkveld  
Advertising en content maken met tools is de trend. Een puber maakt nu sneller en beter 
content  dan wij ooit professioneel konden maken jaren geleden. Dit geeft aan hoe snel 
technologie het  werkveld veranderd. Iedereen die handig met tools is kan professionele 
content maken of de  kanalen daarvan beheren.  

Momenteel worden veel klantenservices van grote bedrijven door technologie zoals 
bijvoorbeeld  conversational design omgezet naar slimme content. Hierdoor zijn er minder 
mensen nodig en dit  is een van de eerste bedrijfsonderdelen die de komende jaren 
interessant zijn voor veel  organisaties om met slimme systemen om te laten zetten.   

Hoe werkt de organisatie nu  
Booking.com is een 'world leading digital travel company' met als missie om het voor 
iedereen  makkelijk te maken om de wereld te ontdekken.  

Hard en Softskills   
Het is belangrijks dat je het landschap begrijpt want het verandert zo snel. Leren leren en 
een  nieuwsgierige houding zijn ook basis skills die iemand moet hebben: een ontdekkende 
instelling.   

Omgaan met feedback geven en ontvangen is ook een essentiële skill binnen de  
multidisciplinaire teams. Als je creatieve dingen maakt heb je ook te maken met de 
strateeg die  de grote lijnen uitzet. Daarnaast is ook het ethische aspect belangrijk als je 
met data werkt. Het  besef wat voor impact jouw handelen heeft op de consument, de 
organisatie of jezelf is  essentieel om te beseffen in deze wereld.  

Vakinhoudelijk is het hebben van een experimentele mindset belangrijk: A/B testen 
begrijpen en  waarom dat belangrijk is. Ook projectmanagement methodieken zoal Lean, 
Agile,Scrum zijn  belangrijk in deze branche.  

Banen in de toekomst  
CUI, UI en UX designers, conversational designers, natural language processing designers, 
front end designers etc. Het beroepenved is heel breed maar er is een groeiende vraag naar  
professionals die kunnen werken met "slimme" systemen.  

Conclusies voor onderzoek  
+++  

- Nieuwsgierige designers met ethisch besef die kunnen werken in een data-
gedreven  wereld die continue verandert zijn de toekomst.   
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- Grote bedrijven zoals Booking hebben behoefte aan creatieve mensen die in staat zijn  
door middel van slimme technologie de grote lijnen van een strateeg stapsgewijs uit 
te  voeren.  
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Respondent #24  
Bedrijf: Amsterdam RAI  
Website: https://www.rai.nl/  
Respondent: Norman Lenden  

https://www.linkedin.com/in/norman-lenden  
59949417/?originalSubdomain=nl  

Functie: Customer Marketing Manager  
Interviewer: Eelco Brancart  
Datum gesprek: 28-02-2020  

Bekendheid met AD   
De respondent geeft aan niet bekend te zijn met het AD-niveau en dus dat ze daar 
actief op  werven   

Trends in het werkveld  
Tegenwoordig is er voor (online)marketeers zoveel tooling aanwezig waarbij je als marketeer 
veel  tijdwinst kan maken. Een voorbeeld hiervan is canva.com waarbij je met behulp van 
bestaande  formats makkelijk online kan publiceren. Dit soort tooling gaat in de toekomst nog 
veel  belangrijker worden, nu zijn dit soort concepten vooral Fremium modellen die in een 
groetere  organisatie nog niet heel makkelijk en snel in te voeren zijn.   

Een trend die ook aan de orde komt is de creatie van Soundlogo’s; audio om een Merk te  
Branden in een b2b omgeving. Met de focus om meer Audio content in de Voice 
technologieën.   

Hoe werkt de organisatie nu  
De RAI is een grote organisatie die in te delen is in Organisatie, Exposanten en Bezoekers.  
Binnen Organisatie heb je New Business en Repeated business en de afdeling van de  
respondent werkt Binnen New Business waar ze content maken met als doel acquisitie; 
veelal  om de Sales afdeling te ondersteunen. Ze schrijven Bid procedures die veelal 
Inetrnationaal  georiënteerd zijn om te laten zien wat de RAI Amsterdam te bieden heeft. 
Elk Bidbook is custom  made maar daarvan is ook een X-% van de content fixed.   

De RAI maakt deels de content in-house maar heeft ook genoeg middelen om dit uit te 
besteden.  Nu is de vraag naar content zo groot dat ze dit niet allemaal intern kunnen doen. 
Wel werken ze  met veel vaste partijen en experimenteren ook bijvoorbeeld met de inzet van 
VR.   

Hard en Softskills   
De respondent geeft aan dat ze altijd op zoek gaan naar een combinatie van Hard en 
Softskills.  Projectmanagement, prettig in de omgang, competitief, resultaatgerichtheid en 
pas je in de groep  zijn elementen die een belangrijke rol spelen in het wervingsproces. Een 
vast onderdeel in het  assessment traject is een Managenet Drives test.   

Banen in de toekomst  
Technologische hulpmiddelen maken het leven van de marketeer makkelijker. Het 
gebruik en  kennis van deze hulpmiddelen ziet hij als basis van een Marketeer en geeft 
zelfs aan dat de  “oldschool” marketeers schaarser aan het worden zijn in het 
beroepenveld. Digital first is een  basishouding die noodzakelijk is, nu en in de toekomst.   

De taken van de CCM’ers bij de RAI zijn afwisselend op tactisch/operationeel niveau en  
strategisch. De afwisseling op de niveau’s ervaart de respondent als erg prettig en zou dit  
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persoonlijk niet snel zijn veranderen in de RAI. Hij geeft wel aan dat dit ook komt door het 
vele  klantcontact die een CCM’er moet hebben 
Conclusies voor onderzoek  
++  

- De content marketeer gaat in de toekomst steeds meer Digital first opereren en 
daarbij  zijn nieuwe technologieën onmisbaar.   

- Hij moet hier zelf naar op zoek gaan om te zien en ontdekken wat hij met deze 
nieuwe  technieken allemaal kan.  

 
  



Smart Media Production Bijlage 9: Werkveld en Samenwerking  

	
	

42	

Respondent #25 
Bedrijf: Accenture Interactive 
Website: https://www.accenture.com/nl-en 
Respondent: Marc Neumeijer 
marc.neumeyer@accenture.com 
Functie: Freelance adviseur ontwikkelteam SMP 
Strategy Lead Accenture Interactive 
Periode consult en advies: oktober 2019 t/m heden 
 
Trends in het werkveld 
Herkent u de signalen, speelt dit ook in uw bedrijf/branche een rol? 
In alle sectoren en bedrijfsfuncties zie ik een sterke drang naar ‘digitalisering’. De kosten van 
verwerkingskracht en opslag van informatie zullen exponentieel dalen. Dit betekent dat organisaties in 
toenemende mate in staat zijn om de juiste informatie aan de juiste persoon (zowel binnen als buiten 
de organisatie) te leveren. Dit betekent enorm snelle veranderingen in onze werkomgeving, een 
interessant fenomeen wat we ‘liquid expectations’ noemen. Het beschrijft dat een ervaring die we 
hebben opgedaan bij een van de koplopers in het veld (o.a. Netflix) straks bij KPN te verwachten is 
maar niet stopt bij de sector. Het kan ook impact hebben op de service die consumenten verwachten 
van heel verschillende organisaties zoals de belastingdienst. 
Terwijl organisaties in staat zijn om vaardig te personaliseren, wordt het creëren van inhoud de 
nieuwe bottleneck. Er moet nu content worden geproduceerd voor een veelvoud aan kanalen (mobiel, 
sociaal, web…) binnen een steeds gedetailleerder gebruikerssegment. Door deze en andere dimensie 
groeit de behoefte aan inhoud exponentieel. Andere markten (bv. engels- en franstaligen lossen dit 
gat op door activiteiten uit te besteden aan lagelonenlanden). In Nederland bestaat die mogelijkheid 
niet, dus onze contentmakers moeten zo efficiënt mogelijk samenwerken met geautomatiseerde 
oplossingen om de groeiende kloof tussen contentcreatie en contentdistributie te overbruggen. 
 
We leiden mensen op in het werk door kennis door te geven van senioren op junioren. Ik zie hetzelfde 
bij onze klanten (we bedienen de meeste AEX-beursgenoteerde organisaties) 
Het werk wordt gedaan door universitair geschoolde professionals. Ik zie contentcreatie meer als een 
ambacht. Een groot deel van ons personeelsbestand is overgekwalificeerd. Dit leidt tot 
ontevredenheid bij de medewerkers: de vaardigheden en het vereiste werk vertonen een aanzienlijke 
kloof. Hierdoor ontstaat een groot verloop van professionals. Ik denk dat er een kloof is tussen 
beroepsonderwijs en academisch onderwijs. 
Accenture is grofweg gestructureerd in 3 soorten werk: (1) Managementadvies, (2) Systeemintegratie, 
(3) Operations 
Operations is het segment waarin organisaties volledige bedrijfsfuncties (zoals marketing) aan ons 
overdragen als deze buiten de kernfocus te vallen. Deze opdrachten zijn van lange duur en afhankelijk 
van de behoefte van de klant kan ons personeelsbestand onder het hbo-niveau zitten. Specifieke 
jobtypes zijn bijvoorbeeld het creëren van inhoud voor online advertenties, voor de website, voor 
ecommerce en voor service (chatbots). Dat is ook waar de AD’ers in beeld komen. 
Hard en Softskills 
 
Moet deze opleiding inhoudelijk breed en / of (juist) gespecialiseerd zijn? 
Dat hangt af van de definitie van breed en gespecialiseerd. Het moet zeer gespecialiseerd zijn op het 
gebied van dynamische inhoud, maar zeer breed in de toepassing ervan. De verbindende factor is 
hoe we omgaan met automatisering. Studenten moeten kunnen begrijpen welke gegevens ze kunnen 
gebruiken, hoe multivariate testen werken en hoe beslissingsbomen werken. Vervolgens kunnen ze 
waarde creëren met hun inhoud in zeer verschillende bedrijfsfuncties 
Welke automatiseringskennis zou hij / zij moeten kennen? 
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1. Data: gegevens van derden 
2. Data Management (CDP, DMP, CRM) Hoe werken ze en wat zijn hun beperkingen 
3. Content Serving-technologieën (DSP, Marketing Automation, Conversational AI en genric 
Multivariate testing (A / B-testen) / Decision Making Engines zoals Pega) 
4. Digitale analyse (bijv. Google Analytics, Adobe Analytics, Piwik) 
 
Banen in de toekomst 
Sluit het geschetste profiel op associate degree niveau aan bij een behoefte op de arbeidsmarkt? 
Inhoudelijk ja. De uitdaging is dat bedrijven gewend zijn om academisch personeel in dienst te nemen, 
dus moet men van gedachten veranderen. Zeker in de grotere organisaties. 
Wat verwacht u / uw bedrijf van een afgestudeerde van deze Ad, wat moet hij / zij kennen en kunnen, 
welke competenties zijn noodzakelijk en gewenst; 
Een AD-student moet tijdens zijn werk kunnen blijven leren. Hij / zij moet de leidraad zijn van het 
overdragen van hands-on toolkennis genoemd in de automatiseringskennisvraag naar nieuwe 
oplossingen aangezien deze snel evolueren. 
De student moet de basisprincipes van inhoud en mediakanalen begrijpen, feitelijk kunnen werken 
(bv. hypothesen formuleren en insides afleiden wanneer ze worden getest). De student moet ook in 
staat zijn om te communiceren met verschillende disciplines (bv. UX / graphic designers, business 
analisten, programmeurs). 
 
Heeft uw organisatie behoefte aan AD-geschoolde medewerkers? 
We zijn bezig dit bedrijf op te bouwen. In Nederland is er een beperkte vraag (bijvoorbeeld 2 mensen 
op een personeelsbestand van 2500). Ik verwacht dat dit de komende 5 jaar zal veranderen. 
Prognose vacatures 
Zijn er nu of op langere termijn in uw organisatie vacatures die door de afgestudeerden van de 
associate degree ingevuld kunnen worden? 
Ons marketing operations-team bestaat uit 3 mensen, dus het is nog in opkomst. Dit zal op termijn 
veranderen. We investeren aanzienlijk en internationaal zijn er eerste voorbeelden (bijv.Spanje, 
Polen) van dit soort banen binnen Accenture Interactive. 
Afsluiting/samenwerking 
 
Bent u / is uw bedrijf bereid om samen te werken met HvA bij de ontwikkeling en uitvoering van een 
dergelijke opleiding; 
Jazeker! 
 


