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1. Voorwoord
Alles in één, één voor alles. Een gedurfde zet qua marketing, communicatie en 
werving, waarin synergie en integratie een nieuwe betekenis moeten krijgen. 
Een logische zet ook; want wie beschouwt werving en behoud anno 2019 nog als 
lineaire bezigheden? Wie gebruikt social media nog alleen als kanaal om clicks te 
realiseren, of wie publiceert content sec om leden te informeren? Kijkend naar de 
technische mogelijkheden zou het antwoord simpel moeten zijn: niemand. Toch is 
de werkelijkheid teleurstellender. De crux zit zowel organisatorisch als strategisch. 
Integraal werken vereist het afbreken van de silo’s in je organisatie (lineaire 
activiteiten) en een samenwerking van disciplines die tot op heden gescheiden 
waren. Forty7 omarmt die beweging: wij zijn naast strategisch, technisch, 
inhoudelijk, digitaal en commercieel, ook organisatorisch sparringpartner. In een 
breedte van dienstverlening waaraan weinig bureaus zich wagen. 

Onze ambitie is om kwantitatieve en kwalitatieve groei voelbaar te stuwen vanuit 
een intensieve samenwerking met de opdrachtgever en iedereen deelgenoot 
te maken van de transitie. Een transitie naar integraal werken, zonder onnodige 
belasting van personeel en organisatie en gestoeld op een slimme inhoudelijke 
koers. Sterker, in 2018 fuseerden drie bedrijven van ons moederbedrijf om precies 
dát - geen silo’s meer - voor elkaar te krijgen. Om als strategisch en uitvoerend 
partner, met ruime ervaring in strategie, digital, content en conversie, ontzorging 
te organiseren op de plekken waar dat nodig is. Met diep begrip van de visie, 
missie, propositie en het merk van onze opdrachtgevers. Precíés waar het om 
draait in de opdracht voor FNV Horecabond. Op voorhand een mooie match dus. 
Waardevolle ervaringen uit resultaatgerichte samenwerkingen geven het comfort 
om uitdagende targets te stellen. Zelfs als het opbouwen van kennisleiderschap, 
doorgaans een oefening van lange adem, een belangrijk speerpunt is.

Kortom, wij kijken met veel vertrouwen uit naar een samenwerking waarin wij de 
“alles-in-één” zijn voor FNV Horecabond. Wij werken in dit document per onderdeel 
beknopt uit wat de activiteit inhoudt en hoe die past in het grotere plaatje, om 
vervolgens aan het einde de inspanningen alvast voorzichtig te kwantificeren. Wij 
verwachten dat deze basis voldoende houvast biedt om jullie een keuze te laten 
maken.
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2.  Inleiding werkwijze  |  Van huidig 
naar nieuw

Een nieuwe, betere en toekomstvaste situatie creëren en tegelijkertijd niet 
achteropraken qua werving en behoud. Een fikse uitdaging, die je met tact moet 
aanvliegen. Wij hebben daar volop ervaring mee. Extern, maar ook intern. Zo deden 
wij dat eerder dit jaar voor een van onze klanten, ook als single supplier, zonder 
verlies aan instroom van nieuwe, en mét behoud van huidige leden. En ook het 
recente samengaan van onze drie bedrijven (Forty7) heeft ons team geleerd hoe 
vandaag en morgen de juiste aandacht krijgen: drie proposities, drie merken, drie 
werkwijzen en drie culturen moesten aaneengesmeed worden tot duidelijk meer 
dan de som van de delen, terwijl zij alle drie hun klanten zonder kwaliteitsverlies 
moesten blijven bedienen. 

In onze werkwijze voor dit soort grootse opdrachten gaat daarom veel aandacht 
uit naar continuïteit en gefaseerde integratie van de toekomst. Want: waarom 
schoenen weggooien als de nieuwe nog niet ingelopen zijn? Wij schrijven voor 
aanvang van de nieuwe samenwerking een concreet implementatieplan inclusief 
integratieplanning. In die stukken wordt per onderdeel uiteengezet wanneer en hoe 
dat deel te integreren in de nieuwe werkwijze. 

OUD NAAR NIEUW
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3.  Pre livegang scrumsessie  
& uitwerking

a. Terug naar de oorsprong: visie, missie en merk
 In een reeks denk- en doensessies halen wij met jullie de visie, missie en 

merkwaarden en -beloften boven water en toetsen die aan de huidige 
proposities. Forty7 heeft een standaardprogramma om tot een goed 
eindresultaat c.q. fundament te komen.

b.  Van doelstellingen en organisatie naar marketing- en 
contentstrategie

 Op basis van het fundament uit fase 1 verdiepen we de groeiambities uit 
de briefing met kwalitatieve en kwantitatieve targets. Naast ledengroei en 
-behoud worden ook parameters als traffic, leads, volgers, influencers en 
imago, benoemd en in een tijdspad uitgezet. Met die doelstellingen als 
vertrekpunt ontwikkelt Forty7 een marketing- en contentstrategie.

c. Van buyer persona’s naar customer journeys
 Fictieve, gegeneraliseerde karakters, die de doelgroepen van FNV Horecabond 

vertegenwoordigen, met verschillende behoeften, doelen, uitdagingen en 
gedragspatronen: leer ze kennen en weet hoe je ze begeleidt in het maken 
van een keuze voor jóúw vereniging. Forty7 heeft wegens haar jarenlange 
samenwerking met FNV Horecabond een rijke basis aan data beschikbaar 
voor het ontwikkelen van persona’s voor zowel de catering, horeca als 
recreatie.

d. Van organisatie naar implementatie en integratie
 Zoals we benadrukten in onze inleiding, schenken wij veel aandacht aan 

hoe we deze partnership organiseren (meer daarover in hoofdstuk 7) en 
technieken, werkwijzen en activiteiten implementeren en integreren. Wij 
vatten dit samen in compleet plan, inclusief tijdspad en kpi’s. 
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4.  Website als contentmarketing
omgeving

Een breed gedragen contentstrategie voor FNV Horecabond zal in alle gevallen 
multimediaal worden toegepast. Juist daarom is meetbaarheid en gedegen 
terugkoppeling essentieel. De website staat daarbij centraal als flexibele content 
hub. Hier worden persona’s echte personen. Essentiële content, zoals de 
verrijkte cao, komt hier samen met marketing automation tools om zo leads te 
ondersteunen in hun persoonlijke reis naar het lidmaatschap van FNV Horecabond.

Relevante pagina’s zoals Werktijden en Vakantie of Loon en Loonstrook worden 
verder verrijkt tot volwaardige pillar pages, een pagina met uitgebreide content over 
een specifiek thema, die actief bijdragen aan langdurige SEO-waarde en daarmee 
organische traffic. 

In hoeverre de huidige website en de beoogde strategie bij elkaar passen en elkaar 
aanvullen, is onderwerp van een korte maar gedegen gapanalyse door onze digital 
experts. De huidige website oogt fris en zou mogelijk kunnen aansluiten bij de 
vereisten, al weten we nog niet wat de technische beperkingen zijn. Technisch 
is ons team in alle gevallen in staat bij te dragen. Van het briefen van additionele 
functionaliteit aan de huidige webpartner, tot het geheel verzorgen van een nieuwe 
site of van het opbouwen van extra landingspages, tot het geheel ontwikkelen van 
een nieuw contentplatform, powered by FNV Horecabond, in samenwerking met 
relevante contentpartners. Ons inhouse development team ontwikkelt tevens een 
contentmarketing CMS dat het hart vormt van vele sites, van corporate tot high 
traffic, genaamd Xingo.  
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5.  Hubspot als integraal 
marketingfundament

Brian Halligan, oprichter en CEO van Hubspot, zei: ‘Het succes van marketing is veel 
meer afhankelijk van de grootte van je brein, dan van de grootte van je portemonnee.’ 
Wat je nodig hebt als organisatie is een goed product, kennis van de klant en zijn 
wensen, kennis van leads en een goede visie op lead generation. Inmiddels speelt het 
grootste deel van marketing zich af in het digitale domein. Het is daarom logisch dat 
content wordt afgerekend op effectiviteit en haar bijdrage aan conversie. 

Wat is Hubspot?
HubSpot is de grondlegger van de inbound marketingfilosofie (daarover in 
hoofdstuk 6 meer) en bedenker, ontwikkelaar en distributeur van het gelijknamige 
cloud based softwareplatform, dat wordt gekoppeld aan je website. In de basis 
bestaat Hubspot uit drie belangrijke hubs (onderdelen), die nauw met elkaar 
samenwerken: Sales, Marketing en Service. Om leden aan te trekken, te engageren 
en te behouden. Hubspot heeft daarnaast een slim CRM en CMS en is de cockpit 
om alle marketinguitingen aan te sturen: van social media-management en het 
plaatsen van blogs, tot marketing automation en lead scoring. Hubspot meet en 
registreert alle activiteit op je website en content en is te koppelen met tal van 
andere tools, zoals callcenter- en survey-apps. Inmiddels wordt Hubspot gebruikt 
door meer dan 15.000 ondernemingen in 90 landen, ondersteund door de Hubspot 
Academy: het eigen video learning platform. 

ATTRACT ENGAGE DELIGHT

Agency Partner
Forty7 is Agency Partner van Hubspot en wij hebben reeds een mooi trackrecord 
opgebouwd. In de strategische marketingsamenwerkingen - zoals het partnerschap 
met Ekomenu, dat in veel opzichten lijkt op de opdracht voor FNV Horecabond - 
kent Hubspot vaak een centrale plek. Uiteraard organiseren wij daar nog van alles 
omheen, zoals een radiospot, eventactivaties, telemarketing, fysieke producties, 
videoseries of interviews. Maar ook dan gebruiken we Hubspot als landings- en/of 
vertrekpunt in de specifieke campagnes.

Hubspot voor FNV Horecabond
Voor FNV Horecabond verwachten we in eerste instantie de Marketing Hub 
Professional en Sales Hub Enterprise te gebruiken, zodat we snel de aanwas 
van nieuwe leden slim kunnen organiseren. Verder in de toekomst kunnen we 
gezamenlijk overwegen om ook de Service Hub in te zetten voor retentie.
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6.  Activiteiten | Steeds meer 
integratie
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a. Contentmarketing voor traffic, leadgeneratie & kennisleiderschap
In contentmarketing promoot je niet de eigenschappen van je product, maar 
behandel je de uitdagingen, problemen en interesses van je doelgroep. Relevante 
informatie, via een geloofwaardig medium, in de juiste context, op het juiste 
moment. Persoonlijk, maar wel schaalbaar. We hebben steeds meer mogelijkheden 
om ons af te sluiten voor traditionele reclameachtige uitingen; zoeken zelf online 
naar antwoorden en kiezen zelf wie ons daarbij helpt. 

Forty7 is van plan contentmarketing in deze opdracht op den duur als kern te 
beschouwen. Dat betekent niet dat andere kanalen of middelen wegvallen, maar 
dat het gesprek met nieuwe leden begint met een waardepropositie in plaats van 
de eigenschappen van het lidmaatschap. In feite wat FNV Horecabond al jaren doet 
met haar content zoals cao’s en relevantenieuwsberichten.

b. Inbound marketing  |  pull i.p.v. push
Inbound marketing is als methodologie binnen de contentmarketing inmiddels 
onmisbaar om een specifiek publiek aan te trekken en te binden, zonder daar veel 
advertentiebudget voor te gebruiken. Inbound gaat over organische traffic en 
sociale reikwijdte. Maar vanwaar die snel opkomende trend van push naar pull? 
Met de inbound methodologie haak je in op het zoekgedrag van je doelgroep op 
hoofdzakelijk de zoekmachines, door bijvoorbeeld uitgebreide pillar pages te maken 
over een belangrijke thema (contracten, cao’s, etc.). Zo landt een potentieel lid op de 
pagina van FNV Horecabond om informatie op te halen. Slim en geautomatiseerd 
opvolging geven aan dat gedrag leidt tot binding.  
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c. Fieldmarketing  |  On the road
Forty7’s Conversion Lab, het direct marketingvehikel van Forty7, voert al jaren 
resultaatgerichte opdrachten uit voor de verenigingswereld en filantropie. Denk 
daarbij aan FNV Horecabond, AOb, Amnesty International en het Rode Kruis.
Fieldmarketing is sinds de strengere Europese regelgeving op het gebied van 
telemarketing gegroeid als promotie- en wervingsactiviteit. Live interactie is 
natuurlijk, als je dat met gevoel doet, een uitstekende manier om een relatie op te 
bouwen. Maar bij een hogere intensiteit loop je het risico dat men meer weerstand 
gaat bieden, en dat is precies wat de afgelopen jaren is gebeurd. Betekent dat 
de teloorgang voor fieldmarketing? Zeker niet. Wel is het noodzakelijk om de 
doelgroep met nog meer tact en vooral meer waarde-uitwisseling, bijvoorbeeld 
goeie content, te benaderen. FNV Horecabond heeft inmiddels de keuze gemaakt 
om te investeren in meer samenhang. Wij zien fieldmarketing daarom als onderdeel 
van een integrale marketingactiviteit en gebruiken Hubspot c.q. formulieren, 
workflows, CRM, blogs, etc. om de fieldmarketeer beter te laten renderen.

De fieldmarketingactiviteit wordt nu onderverdeeld in drie categorieën, die we 
mogelijk gaandeweg nog uitbreiden:

i Beurzen: denk aan wervingsactiviteiten op de jaarlijkse Horecava, met 
marketing automation ter opvolging.

ii Schoolvoorlichting: Forty7 bezoekt scholen met als doel jongeren 
goede voorlichting te geven en tegelijkertijd in contact te komen met de 
horecamedewerker van de toekomst.

iii Tour: inmiddels een jaarlijks terugkerende activiteit binnen Conversion Lab: 
de tours. Ook hierin gaat het om een fijne mix van activatie, leadgeneratie en 
voorlichting.

d.  Telemarketing
Dé oorsprong van de jarenlange samenwerking tussen FNV Horecabond en Forty7. 
Ons Conversion Lab, voor de fusie nog Lead Support, schreef meer dan
13.000 leden in voor FNV Horecabond in de afgelopen 7 jaar. Wij deden bijna 
zevenhonderdduizend belpogingen, voerden naar schatting 360.000 effectieve 
gesprekken met iets meer dan 100.000 leads. Dat biedt niet alleen een mooie 
kennisbasis voor de toekomst, maar dat betekent ook simpelweg dat wij - in een 
nieuwe vorm - van meet af aan zullen renderen. Wij hebben na al die jaren nog 
steeds een zeer ervaren telemarketingteam, dat bij elkaar al meer dan 15 jaar voor 
vakbonden werft. Toch omarmen wij de ambitie om minder afhankelijk te zijn van 
telemarketing, met name omdat wij op andere sporen, zoals contentmarketing met 
opvolging
 
via marketing automation, bijzondere resultaten behalen. Bovendien is iemand die 
zichzelf heeft aangemeld, gemiddeld iets loyaler dan iemand die is overtuigd lid te 
worden. Kortom: telemarketing speelt komende tijd nog een cruciale rol, terwijl we 
werken aan een duurzamere instroom.  
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e.  Social media 
Ook de rol van social media zal in deze opdracht de komende jaren 
langzaamaan gaan veranderen. Social media wordt nu met name ingezet voor 
communitydoeleinden, branding, service en leadgeneratie via advertising.

Consumenten bieden steeds meer weerstand tegen reclameachtige content zoals 
winacties en kortingsadvertenties: het effect van campagnes valt tegenwoordig steeds 
sneller stil. De reactie van de markt? Meer advertentiebudget. Niet per se onze aanpak. 
Natuurlijk willen wij in de periode dat de contentmarketingactiviteit wordt opgestart, 
ook inzetten op leadgeneratie via advertising. Het is niet zo dat het niets oplevert. 
De ambitie moet echter zijn om social mediakanalen steeds meer in te zetten als 
trafficaanjager naar eigen kanalen, op basis van relevante content. 

Wat betreft het opbouwen van een community: Forty7 neemt de data van 
socialemediakanalen het liefst meteen op in de systemen van FNV Horecabond 
(Hubspot). Daar steekt Sillicon Valley feitelijk een stokje voor. Facebook en co gedijen 
juist op de data die alleen zij beschikbaar hebben over jóúw doelgroep. Toch zijn 
er manieren om gestaag te bouwen aan een eigen community, bijvoorbeeld via 
e-mailmarketing en blogging met Hubspot, waarbij je wél leert en registreert wat je 
doelgroep leuk en niet leuk vindt en waarin je de socialemediakanalen kunt gebruiken 
als trafficaanjagers. 

f.  Emailmarketing & lead capture
Het invullen van persoonlijke gegevens, de daadwerkelijke lead capture, is het 
startpunt van de communicatie. Maar de interactie begint al eerder. Het zijn die 
relevante, maar nog anonieme eerdere uitingen die een potentieel lid bracht tot 
het achterlaten van de persoonlijke gegevens. Een goed lead capture systeem legt 
op de achtergrond ook de learnings uit die eerdere stappen vast. Niet omdat we 
ambities hebben als Big Brother, maar omdat we de opvolgende communicatie 
daarmee zoveel relevanter kunnen maken. De bron kan iets zeggen over het type 
persona. En de wetenschap dat een lead bepaalde informatie al gezien heeft, maakt 
dat herhaling achterwege kan worden gelaten.
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De opvolging verloopt doorgaans via mail. Ook hierbinnen is de waarde van een 
geïntegreerd contentmarketing CRM snel duidelijk. Hier kunnen we concreet 
gebruikmaken van de informatie die bekend werd bij de registratie van een lead. 
Dit maakt dat de volgende stap in de customer journey van dit specifieke FNV 
Horecabond-lid in wording, veel persoonlijk gemaakt kan worden. Deze organische 
verrijking vormt de basis van de marketing automation.

g.  Marketing automation: cumulatieve campagnevoering
Marketing automation. Marketeers spreken er al jaren over, maar pas in de laatste 
jaren is het laagdrempelig beschikbaar gekomen. Geïntegreerde systemen als 
Hubspot bieden hiertoe mogelijkheden, die eerder te complex of te kostbaar waren. 
Systemen waar alle interacties met leads samenkomen en waar op basis hiervan met 
eenvoudige grafische (WYSIWYG) interfaces slimme, persoonlijke en contextuele 
acties kunnen worden uitgevoerd.

Zo wordt het kinderlijk eenvoudig om op basis van vooraf bepaalde criteria leads 
automatisch toe te voegen aan een serie opeenvolgende stappen. Het al dan niet 
succesvol afronden van de gewenste actie kan op zichzelf weer de basis zijn van een 
nieuwe automation. 

Hierna volgt een aantal voorbeelden van campagnes die cumulatief van waarde 
kunnen zijn:

i. VB1 Essentiële content: Whitepapers / cao / Position papers
Essentiele content (als een white paper of position paper) is een goede basis voor 
registratie. Een mooi, reeds lopend voorbeeld is de cao. De basis blijft het streven om 
bij iedere interactie behulpzaam te zijn en waarde te bieden. Een mooi artikel over 
de vier meest relevante veranderingen in de nieuwe cao kan organisch veel traffic 
naar de content hub genereren. Met de juiste invalshoek kan het zelfs voldoende 
nieuwswaarde bevatten om uit te sturen als persbericht of om te seeden bij 
influencers. Een korte gerelateerde video met relevante, bevlogen medewerkers van 
FNV Horecabond leent zich als basis voor een socialmediacampagne. 
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Elke uiting wordt voorzien van slimme Call To Action (CTA) links naar de 
landingspage, waar verwezen wordt naar de complete cao in een gated download. 
Op deze manier kunnen we de reis vastleggen bij de lead registratie en hier 
rekening mee houden in het vervolgtraject. Dit vervolg kan bestaan uit een 
eenvoudige serie mails waarin we vragen of alle informatie goed is ontvangen en of 
er nog vragen zijn. Elke mail wordt beoordeeld op al dan niet lezen en kan met een 
alternatief onderwerp nog een keer gestuurd worden, indien niet gelezen. Gepaste 
tussenpozen worden toegevoegd aan de automation en het resultaat wordt 
vastgelegd bij de contactgegevens van de lead.

ii.  VB2 Aanbevelingen, delen & testimonials: Memberget
memberacties

Het is algemeen bekend dat een aanbeveling, al dan niet afkomstig uit het eigen 
(sociale) netwerk, sneller leidt tot conversie en een hogere mate van loyaliteit 
bewerkstelligt. Het inzetten van ambassadeurs is daarmee een van de effectiefste 
en goedkoopste vormen van marketing. Dit is nog eens extra sterk het geval bij een 
organisatie als FNV Horecabond, die zoveel waarde toevoegt aan fundamentele 
zaken in het leven van haar leden.

Hoe beter FNV Horecabond in staat is een relevante, persoonlijke en vooral 
waardevolle ervaring te bieden via haar content hub, hoe hoger de bereidheid 
zal zijn bij leden en zelfs aspirant-leden om hun waardering om te zetten in een 
aanbeveling, en die te delen in eigen kring of op social media. Het actief werven 
van dergelijke testimonials is dan ook een vaste waarde in onze aanpak. Iemand 
waarvan we kunnen vaststellen dat hij of zij goed geholpen is, wordt automatisch 
opgevolgd in een campagne die slim gebruikmaakt van de reeds opgedane kennis. 
Voor eenvoudige deelacties kan gedacht worden aan een incentive als bijvoorbeeld 
een korting op lidmaatschapsgeld, maar juist bij hoogwaardigere bijdragen is het 
goed om te refereren aan de geboden waarde en de wederdienst die men ons kan 
bieden met het kort delen van de ervaring.
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iii.  VB3 Opvolging via mailsequenties
Goede marketing automation is in staat te automatiseren, zonder onpersoonlijk 
te worden. Hiertoe is kennisopbouw nodig van persona’s én de eerder doorlopen 
stappen in het proces. Een ervaren chefkok met een arbeidsconflict die via LinkedIn 
tot ons is gekomen, spreek je anders aan dan een parttime medewerker die via een 
campagne op Facebook vooral geïnteresseerd is in de verdeling van een fooienpot. 
 

Niet iedere vraag zal ondervangen worden met een automation. Een marketing- of 
servicemedewerker zal op enig moment persoonlijk contact opnemen en in een 
conversatie terechtkomen. Toch kan ook hier automation bijdragen om behulpzaam 
maar toch tijdbewust te zijn, juist om de beschikbare capaciteit optimaal te 
benutten voor de zaken die echt persoonlijke aandacht vergen. Zo kunnen slimme 
e-mail sequenties helpen om een aantal benodigde gegevens op te vragen, terug 
te komen op eerdere vragen (follow-up) en de conversatie logisch te houden. Een 
chatbot kan dan weer laagdrempeliger verwijzen naar beschikbare informatie op 
de website en de kennis van de organisatie benutten, ook als er nog even geen 
persoonlijke aandacht is. Hubspot biedt op al deze gebieden oplossingen die slim 
en behulpzaam zijn, maar ook in staat zijn conclusies te trekken en vast te leggen.
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7.  Organisatie  |  Forty7 als efficiënt 
strategisch en uitvoerend partner 

In ons voorwoord en de inleiding kwam het al nadrukkelijk naar voren: de 
moeilijkheid van een grootse en strategische samenwerking zit niet zozeer in 
de uitvoering, maar in het organiseren en afstemmen van alle dienstverlening, 
waarin de opdrachtgever nauw betrokken blijft en tegelijkertijd ontzorgd wordt. 
Forty7 heeft daar de afgelopen jaren veel aandacht aan geschonken, zodat we 
niet verzeild raken in stroperige processen of inefficiënte communicatielijnen. En 
kunnen voorkomen dat we cruciale informatie missen of te laat een kans of gevaar 
signaleren. Hieronder geven we als aanzetje alvast een organigram, met uiteraard, 
zoals in deze fase voor veel geldt, de ruimte voor aanpassingen.

 
Senior medewerker 

Marketing & 
Commercie

Teamleader Digital 
Marketing

Medewerker 
Communicatie – 

Marketing

Teamleader 
Fieldmarketing

Chief Marketing

Project
Manager

Medewerker 
Ledenwerving

Teamleader 
Telemarketing

Transitiemanager

Teamleader  
Hubspot & Technology

4 bestuurders

Teamleader 
Contentmarketing

4 regiomedewerkers

Teamleader  
Reports & Planning
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8. AVG in ons DNA
Het is duidelijk dat in de communicatie met leads en leden persoonlijke en soms 
ook gevoelige gegevens worden uitgewisseld. Gegevens die juist als onderdeel van 
een integrale contentmarketingaanpak veelal via diverse kanalen tot ons komen. 
Het is dan ook essentieel dat compliance vanaf het begin onderdeel is van de te 
ontwikkelen strategie.

Als onderdeel van uitgeefconcern Zhomer, is Forty7 zich zeer bewust van 
compliance in het algemeen en in het bijzonder van de richtlijnen en eisen die 
volgen vanuit AVG (GDPR). Onze bedrijven hebben gemeen dat veel klanten ons 
het vertrouwen geven om hun gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Dat 
vertrouwen is, net als voor FNV Horecabond, de basis van ons plichtsbesef naar 
onze leden. Compliance is daarom voor ons in eerste instantie een kwestie van 
bewustwording bij het team. Niet voor niets hebben wij met ons personeel direct 
workshops georganiseerd omtrent de AVG en de gevolgen ervan. Volgend uit die 
sessies is een grootschalige opschoning van bestaande data uitgevoerd en zijn 
nieuwe regels geïmplementeerd om de sterk verbeterde situatie te handhaven. 
Daarnaast zijn in 2018 op grote schaal systemen aangepast en vervangen, die het 
onze medewerkers makkelijker maken om te voldoen aan deze regels. 

Forty7’s moederbedrijf Zhomer ontwikkelde een Compliance Plan, een eigen 
verwerkersovereenkomst, stelde een Compliance Officer aan en maakte 
noemenswaardig budget vrij voor de professionalisering van ons beleid.   
 

G D P R
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9.  Samenwerking, voorwaarden  
en retainer

Aard van de samenwerking
De basis voor deze samenwerking qua honorering is een retainer, exclusief 
voorbereiding en additionele klussen zoals video en animaties, die niet zijn 
benoemd in de inspanningsverplichting hieronder. Zo heeft Aafke Jochems, 
eindredacteur FNV Horecabond en een oud-collega van ons, onlangs Peter van 
Vuuren (commercieel manager Forty7) verzocht een offerte voor de productie 
van het ledenmagazine HoReCa Info te maken. Dat zou in deze opdracht dus 
additioneel zijn.

Forty7 zal, onder meer in de persoon van Jean-Pierre Joos (strategist 
contentmarketing & communities bij F7), bijgestaan door Erik Jansen (director 
digital strategies bij F7), een vaste strategische sparringpartner zijn voor FNV 
Horecabond. Forty7 is bereid een gedeeltelijk risicodragend partnership aan te 
gaan. De hierboven genoemde namen zijn nog onder voorbehoud.

Hoofdpunten samenwerking
1. Forty7 wordt de vaste marketingpartner van FNV Horecabond. 
2. FNV Horecabond zal geen ander bureau inzetten als dit conflicterend is met 

dienstverlening van Forty7.
3. Forty7 mag indien nodig marketing- en mediapartners inzetten op deze 

opdracht.
4. Forty7 zal fungeren als vaste marketingstrateeg en -adviseur van FNV 

Horecabond voor overleg over zaken als (inbound) marketingbeleid, 
technologie (CRM, marketing automation, etc.), proposities en 
kwaliteitsbewaking.

5. Deze samenwerking is gebaseerd op alle instroom en behoud van leden. 
Vanaf het officiële startmoment, bijvoorbeeld 1 januari 2020, is Forty7 
verantwoordelijk voor en wordt Forty7 afgerekend op de groei van het totale 
ledenbestand. Dat betekent dat ook mensen die zelf hun weg vinden naar het 
lidmaatschap, op Forty7’s conto worden geschreven.

6. Jean-Pierre Joos is daarmee het enige aanspreekpunt voor FNV Horecabond 
binnen Forty7 waar het gaat om langetermijnbeleid, nieuwe projecten of 
ideeën. 

7. Voor het bespreken van operationele zaken wordt een overkoepelend 
projectmanager aangesteld, die nauw contact onderhoud met alle 
projectbetrokkenen.

8. Voor projectmanagement en uitvoering wordt een kernteam voor FNV 
Horecabond binnen Forty7 geformeerd, aangevuld met uitvoerende 
marketeers. Dit team is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied 
van contentmarketing, branding, inbound marketing, leadgeneratie, digitale 
strategieën, field marketing, telemarketing, etc.

9. Forty7 zet alle middelen in voor het behalen van de werf- &  
behouddoelstelling. Van inbound en contentmarketing door gebruik van 
relevante content, tot conversie via opvolging van leads met marketing 
automation, telemarketing en overige acties. 
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10. Forty7 zal zo spoedig mogelijk actief inzetten op het versterken van de 
kennispositie van FNV Horecabond.

11. Maandelijks vindt strategisch overleg plaats met Forty7-strateeg Jean-Pierre, 
in aanwezigheid van Esther de Jong, Koert Peperkamp en Karin van der Horst.

Doelstelling
• Groei van 10% in 2023
• 30% verbetering op ledenbehoud in 2023

Financieel
1. Forty7 spreekt een retainer (maandelijkse fee) af voor alle 

marketingactiviteiten en -adviezen, gebaseerd op onderstaande 
inspanningsverplichting, gekoppeld aan de doelstelling voor zowel werving als 
behoud.

2. Het voorbereidende traject en aanschaf en implemenatie van technologie 
(Hubspot) worden apart in rekening gebracht (dus géén onderdeel van de 
Retainer). Dat geldt ook voor eventuele websiteaanpassingen of SLA’s.  Zo 
houden we de eenmalige kosten gescheiden van de retainer.

3. Zodra Forty7 de doelstelling overschrijdt, ontvangt zij een prestatiebonus 
naar rato. Mocht Forty7 de doelstelling niet halen, dan wordt een percentage 
van de Retainer in mindering gebracht. Forty7 hanteert daarbij een vaste 
ondergrens in de kosten van dienstverlening.

Looptijd samenwerking & inspanningsverplichting
De implementatie van nieuwe systemen en de voorbereidingen starten op 1 oktober 
2019. De officiële start van de samenwerking is op 1 januari 2020, met een minimale 
looptijd van 2 jaar en met een opzegtermijn van 6 maanden. De samenwerking dus 
is op z’n vroegst op 1 juli 2021 op te zeggen en eindigt in dat geval op 31 december 
2021.

FASE ONDERDEEL OUTPUT
INSPANNINGS- 
VERPLICHTING KOSTEN

Voorbereiding Pre-livegang 
scrumsessies & 
onderzoek

Visie/missie/propositie
Doelstellingen
Onderzoek data/ 
systemen

2 scrumsessies 
met 4 mensen 
van Forty7 

5.000

Voorbereiding Pre-livegang 
strategische 
uitwerking

Marketingstrategie
Contentstrategie
Buyer persona’s
Customer journeys
Organisatieplan
Implementatieplan
Integratieplanning

Onderzoek 
& uitwerking 
strategieën, 
plannen en 
marketing-
instrumenten 

15.600

Voorbereiding Totaal 20.600

Technologie Hubspot Programma van eisen 
en onboarding

24 uur 2.400

Technologie Aanschafw Hubspot Marketing Hub Pro
Sales Hub Enterprise

Jaarlijks 22.128

Technologie Analyse website Programma van 
eisen en specifiek 
implementatieplan

8 uur 800

Technologie Totaal 32 uur 25.328
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FASE ONDERDEEL OUTPUT
INSPANNINGS- 
VERPLICHTING KOSTEN

Uitvoering Contentmarketing Content (e-books, 
blogs, foto’s, social 
posts, vormgeving, 
kleine animaties)  
Campagneplannen
Productiebegeleiding
bij video/animatie/etc. 

60 uur 6.000

Overig Big content & media, 
niet onderdeel van 
retainer

Video, radiospots, 
Horeca Info

PM

Uitvoering Inbound marketing SEO, content, 
workflows, marketing 
automation, lead 
capture,  
e-mailmarketing.

32 uur 3.200

Uitvoering Digital marketing Leadgeneratie en 
ledenwerving via social 
media, Google Ads, 
retargeting, etc.

32 uur 3.200

Overig Media-inkoop, 
onderdeel van 
Retainer

Advertentiebudget 5.000

Uitvoering Telemarketing Ledenwerving en 
-behoud

250 uur 8.750

Uitvoering Fieldmarketing Beurzen
Schoolvoorlichting
Tours

160 5.600

Uitvoering Projectmanagement Communicatie met 
FNV Horecabond & 
teamleaders F7

24 uur 2.400

Uitvoering F7-Adviseur @FNV 
Horecabond

Maandelijks overleg 
met sleutelfiguren van 
FNV Horecabond

4 uur 600

Uitvoering Rapportages & 
planning

Performance-
overzichten, 
planningen & live-
dashboards

16 uur 800

Uitvoering Totaal 35.550

RETAINER (exclusief voorbereiding en technologie)
OVER TARGET (>50%):   38.000 PER MAAND
ON TARGET:     35.000 PER MAAND
ONDER TARGET (<-50%):   32.000 PER MAAND

Rekenvoorbeeld
De doelstelling is een toename van 10% in het ledenbestand op 01-01-2023 t.o.v. 
01-01-2020. Stel dat FNV Horecabond voor aanvang van de overeenkomst 22.000 
leden telt, dan betekent dat een netto groei van 2.200 in 3 jaar, of 733 per jaar, 
of 61 per maand. Zodra in de eerste week van de volgende maand blijkt dat die 
groeidoelstelling in de maand ervoor is gehaald, dan factureren wij de Retainer On 
Target. Komen we 50% of meer boven groeitarget uit, ofwel >92 leden, dan brengen 
we Retainer Over Target in rekening. Groeit FNV met 31 of minder leden, dan heeft 
Forty7 recht op Retainer Onder Target. 

Spijtoptanten of incorrecte inschrijvingen die later dan factuurdatum bekend 
worden, worden meegenomen in de volgende maand. 
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10. Waarom Forty7?
Het zou makkelijk zijn om de vraag uit de titel te beantwoorden door terug te 
grijpen op onze lange samenwerking. Wij vinden namelijk dat FNV Horecabond 
voor Forty7 moet kiezen omdat onze stijl en resultaatgerichte werkwijze jullie 
passen. Natuurlijk helpt het ook dat we elkaar, de sector en de horecamensen 
door en door kennen, maar het succes van deze opdracht ligt in het nieuwe. In de 
transitie, die FNV Horecabond onlangs ook heeft ingezet.

Forty7 ontsluit al 23 jaar de kracht van content voor haar klanten. Van custom 
content naar branded content en uiteindelijk strategische contentmarketing. 
Het speelveld is echter sterk veranderd. Content dient een doel en onze klanten 
vragen ons die doelen met hen te behalen. Conversiegericht is de norm en dat kan 
digitaal steeds slimmer en menselijker. Een beweging waarin wij voorop willen 
lopen. Om die ambitie waar te maken zijn we in 2018 gefuseerd met een full service-
conversiebureau (Lead Support) en een digital agency (Xingo). Zo ontstond een 
vernieuwende propositie die we na 23 jaar Scripta zelfs onder een nieuwe naam 
presenteren: Forty7. 

Forty7 werkt vanuit Amsterdam (hoofdkantoor), Breda en Groningen voor 
inhoudsvolle merken zoals WNF, AOb, Greenchoice, Menzis, Ekomenu, Gasunie 
en Amnesty International. Steeds vaker op integrale wijze. Resultaatgericht, met 
veel passie voor inhoud. Forty7’s algemeen directeur, Andries van Oers, is tevens 
voorzitter van de Leerstoel Contentmarketing, geaffilieerd aan de Universiteit van 
Amsterdam, met prof. dr. E. (Ed) Peelen als bijzonder hoogleraar. Vanuit de Leerstoel 
dragen wij actief bij aan de doorontwikkeling van ons vak en slaan we onder andere 
middels Masterclasses en publicaties de brug tussen theorie en praktijk. 


