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STIJN VANDER PLAETSE
“De telecommarkt is in
beweging en creativiteit is
daar belangrijk.”

pak, maar de kaart is een klassiek fysiek
product. Dat maakt van de kaart ook
een marketinginstrument: het merk zit
in de portefeuille van de kaarthouder.
De jury van de Trends Sales & Mar
keting Award (zie kader De selectie)
was gecharmeerd door het pioniers
werk van Bart Temmerman in een sec
tor met een groot aanbod en dus veel
concurrentie. Door zijn beperkte mid
delen moest publiq een creatieve aan
pak uitdokteren in een complexe sector
met veel belanghebbende partijen. Di
gitale marketing was daar belangrijk in.
Binnen het jaar waren er resultaten. De
merkbekendheid was kort na de lance
ring hoger dan het vooropgestelde doel.
Het streefdoel was 50.000 passen aan
de man te brengen, maar na één jaar
waren het er al 70.000. De herabonne
ring loopt ook vlot. Meer dan 80 pro
cent van de pashouders heeft zich op
een database laten registeren. Bij de
start deden 120 musea mee aan het pro
ject. Dat aantal is gegroeid tot 165. Het
eerste jaar waren er ruim 300.000 be
zoeken met de kaart.
Bart Temmerman is van opleiding
handelsingenieur (VUB). Hij startte
zijn carrière in 1996 bij Arthur Ander
sen & Co in audit & business assurance.
Van 1997 tot 2006 was hij actief in de
telecomwereld bij Belgacom en schop
te het daar tot hoofd strategische ont
wikkeling. In 2006 stapte hij over naar
Alcatel Lucent waar hij een internatio
nale functie had in de multimediasec
tor om begin 2009 zijn huidige functie
bij publiq op te nemen.
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NEDERLANDSTALIGE WINNAAR
IN DE BEDRIJVENMARKT
Stijn Vander Plaetse
(Telenet Business)
Marketing in de bedrijvenmarkt is
minder bekend, maar het is een grote
en groeiende markt, stelt Stijn Vander
Plaetse, vice president sales & channel
bij Telenet Business. “Er zijn een mil
joen ondernemingen in België. Er is
veel interactie tussen die bedrijven.
Daar moet je een goede aanpak voor
hebben, zeker op het gebied van tele
com. Die markt is in beweging en crea
tiviteit is daar belangrijk.”

In de telecommarkt zijn telefonie en
snel internet basisdiensten geworden.
Aanbieders moeten meer bieden dan
enkel een goede prijs. De prijs van tele
comproducten daalt al jaren. Vander
Plaetse vindt het in die omgeving be
langrijk een goede strategie op te zetten
en die consistent uit te voeren. “Te
vaak neigen bedrijven naar ‘snel een
campagne doen’. De maand erop is de
verkoop dan wel wat beter, maar dat
effect is niet blijvend”, oordeelt hij.

gelukkig en wij ook, want we kunnen
meer diensten verkopen. Zo zijn we
jaar na jaar gegroeid.”
Vander Plaetse betrok ondernemers
bij de communicatie rond Digitale Ver
snelling. “Dat is geloofwaardiger”, zegt
hij. “Echte ondernemers zijn boven
dien herkenbaar voor anderen en die
verspreiden dat weer in hun netwerk.”
Een belangrijk aspect in de aanpak
van Telenet Business is experimente
ren. Een voorbeeld is de Digibus, die

“Het probleem is dat iedereen een mening heeft over
marketing” - STIJN VANDER PLAETSE, TELENET BUSINESS
Vander Plaetse kwam in 2013 naar
Telenet Business met de opdracht groei
te verwezenlijken in de markt van de
‘groot- en kleinzakelijke’ klanten. In
2014 en 2015 probeerde hij zijn colle
ga’s te overtuigen in te zetten op
dienstverlening, meer bepaald op hulp
voor de ondernemers bij het digitalise
ren van hun activiteiten. Dat werd de
‘Digitale Versnelling’.
“Ondernemers zitten met heel veel
vragen. Moet je communiceren via so
ciale media, moet je je voorraad digita
liseren? Je hoort iemand met een suc
cesvol schildersbedrijf bijvoorbeeld
zeggen dat hij de jongste tijd geen aan
vragen meer krijgt, terwijl een concur
rent aan het groeien is. Dan heb je een
digitale versnelling nodig. We hebben
al naar zo’n 3000 bedrijven experts uit
gestuurd om daarbij te helpen.”
Bij Telenet Business draait alles om
een aanpak via meerdere verkoopkana
len, met het juiste aanbod op het juiste
moment, zonder opdringerige campag
nes. De bezoeken geven Telenet Busi
ness ook waardevolle informatie over
de ondernemers om de campagnes te
stofferen. “Elke maand komt er infor
matie bij en dat helpt ons in content
marketing (gratis interessante inhoud
aanbieden via internet, zodat mensen
aan je merk denken bij een aankoop,
nvdr). Je ziet wat de behoeften zijn en
welke vragen terugkomen. Als we daar
over schrijven, dan wordt dat gelezen.
Ik kan je relevante content brengen en
jij wordt met de hulp van Telenet een
betere ondernemer. De ondernemer is

digitale schermen op vrachtwagens
combineert met een Facebook-campag
ne. “Het probleem is dat iedereen een
mening heeft over marketing”, ver
klaart Vander Plaetse. “Iedereen denkt
dat hij of zij de beste marketeer is, maar
dan bekijk je de zaken niet vanuit de
klant. Daarom is er een pot voor expe
rimenten. Als ik ergens niet zeker van
ben, dan experimenteren we. De klant
zal wel bepalen wat het wordt.”
De aanpak sorteerde succes. In 2015
was de afdeling van Vander Plaetse iets
meer dan 300 miljoen euro waard. In
2018 was dat meer dan 500 miljoen. Ze
telt intussen zo’n 300.000 business
klanten in Vlaanderen en Brussel. De
jury van Trends Sales & Marketing
Award vond dat sprekende resultaten
van een duidelijke strategie, die zorgde
voor groei in een dalende telecom
markt. In een sterke presentatie legde
Vander Plaetse het model uit, waarin
hij de marketing- en verkoopacties uit
werkt. De jury zag dat de marketing
aanpak goed verbonden was met het
verkoopapparaat van het bedrijf.
Stijn Vander Plaetse studeerde in
1996 af aan de Universiteit van Hasselt
als master in toegepaste economische
wetenschappen. Sinds 1998 is hij actief
in de telecom en de media. Van 1998 tot
2011 werkte hij bij Belgacom (nu Proxi
mus). Hij werkte onder meer aan het
ADSL-project en was de CEO was van
Certipost, een joint venture van Belga
com en Belgian Post Solutions. In 2012
werd hij de CEO van Mplus Group, om
in 2013 over te stappen naar Telenet.
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