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Robert van Houten is de eerste Troonredenaar 

Robert van Houten is CEO van AGU Holding te Alkmaar. Of je nu op je racefiets ’s ochtends 

vroeg het land door toert, in je vrije tijd de mooiste plekjes per fiets ontdekt of dag in dag 

uit door weer en wind naar je werk fietst, AGU weet wat jij nodig hebt. Elke fietstocht 

vraagt om de juiste kleding of tassen. 

Al sinds 1966 stelt AGU elke collectie samen met speciaal oog voor techniek, comfort en 

uitstraling. Zorgvuldig ontwikkeld van hoogwaardige materialen. Of het nu om fiets- of 

regenkleding gaat, of om lichtgewicht fietstassen, AGU stuurt elke fietser met een goed 
gevoel op pad. Onder alle omstandigheden. Designed to feel good! 

In een interview met MarketingTribune geeft Van Houten aan marketing hoog op zijn 

agenda te hebben staan. Van Houten heeft een 100 procent commerciële achtergrond. Na 

studies aan respectievelijk de Hotelschool Den Haag en de UvA, richting Organisatie & 

Beleid, startte hij bij Center Parcs met als focus commerciële innovatie. Hij ging daarmee 

verder bij een internationale keten met 

casual dining restaurants in Europa, 

waaronder Gauchos en belandde in 2000 bij 

Ahold. Daar was net de fase van 

‘differentiatie’ gaande, waarbij onder 

eenzelfde merk verschillende formules 

ontwikkeld werden: van convenience store 

tot compacte hypermarkt. Vanaf scratch 

was hij betrokken bij de ontwikkeling van 

AH to Go, later werd hij binnen Ahold 

commercieel eindverantwoordelijk voor de 

herpositionering van Gall & Gall. Na nog wat 

internationale functies wilde hij 

eindverantwoordelijke worden voor een 
merk.  

Van Houten: ‘AGU kwam op mijn pad en 

alles komt hier samen: mijn passie voor 

sport, vernieuwing, innovatie en bouwen 

aan een prachtig merk. Marketing is 

absoluut cruciaal. Alles draait om het merk en de merkbeleving, marketing heeft daarin 

een leidende rol. Onze marketeers staan opgesteld om de consument door en door te 

begrijpen, exact te weten wat hen “beweegt” op de fiets. Goede consumer insights zijn 

daarbij onontbeerlijk. Het zijn onze marketeers die die naar boven weten te halen. Pas dan 
kan je de volgende hele belangrijke stap nemen en dat is productontwikkeling.’   

 



15 CEO's en leidinggevenden geven hun visie op marketing 

Thema 2015: De relevantie van de marketeer in de moderne organisatie door de 

ogen van de directie. 

Het jaarlijkse Berenschot onderzoek naar leidende trends in marketing is volledig in een 

nieuw jasje gestoken. Vanaf 2015 wordt dit trendonderzoek verzorgd en gepresenteerd 

door TBX |Trendbox in opdracht van Stichting MarketingTroonrede. Dankzij de 

medewerking van o.a. NIMA, VEA, MEC, STEM, PIM, TBX |Trendbox, 

MarketingTribune en Marketingfacts zullen CEO's en directeuren van bedrijven en 

organisaties, samen met marketing leidinggevenden, geïnterviewd worden en gevraagd te 

reageren op het prikkelende thema. Daarnaast zullen marketeers geconfronteerd worden 

met stellingen en vragen. 

Ondervraagd werden CEO'S en topbestuurders van uiteenlopende bedrijven als Aegon, 

Unilever, AGU holding, Dokkumer Vlaggencentrale, T-MOBILE, Maxeda, Simon 
Levelt, Smurfit Kappa e.a. 

Hun visie is in de MarketingTroonrede verwerkt, samen met die van de ondervraagde 
marketing professionals.   

Volg zelf ook de MarketingTroonrede 

via livestream 

Het uitspreken van de MarketingTroonrede door CEO Robert van 

Houten en de presentatie van de onderzoeksresultaten door Goos 

Eilander kun je zelf ook LIVE volgen met de volgende link naar 
een aparte pagina op de site van MarketingTroonrede. 

Als je je opgeeft via de HOME page van 

www.marketingtroonrede.nl krijg je tijdig een bericht dat de 

uitzending begint. Wij zien dit als een start van een reeks 

debatten met vakgenoten met als inzet het vernieuwen en nog 
aantrekkelijker maken van het vakgebied marketing. 

De uitzending vindt plaats op 8 september van 18.00 tot 18.45 
uur.  

Wie zijn de partners van de stichting? 

MarketingTribune (BBP media) is onze strategische partner en medeorganisator van het 

MarketingTroonrede event en wil daarmee een bijdrage leveren aan de vernieuwing van 

het vakgebied marketing. Het magazine en MarketingTribune.nl hebben de volgende 

missie: presenteert en duidt het brede palet aan ontwikkelingen in het vakgebied 
marketing. 

MarketingTroonrede© is een initiatief van stichting MarketingTroonrede i.s.m. 

MarketingTribune, verder gesteund door Marketingfacts en de volgende branche 

organisaties: 

 NIMA, in het hart van marketing 

 MEC, Dutch CMO association 

 VEA, vereniging van communicatie adviesbureaus 

 TBX |Trendbox, strategisch marktonderzoek 

 STEM. Industrial Marketing Centre 

 PIM, Platform innovatie in marketing  

http://www.marketingtroonrede.nl/
http://nima.nl/
http://www.mec.nl/
http://www.vea.nl/
http://www.trendbox.nl/nl/
http://www.stem-imc.com/
http://www.pimonline.nl/


Wie zitten er in het stichtingsbestuur? 

Stichting MarketingTroonrede streeft de volgende doelstellingen na: 

 Bevorderen van marketingfunctie, in de meest brede zin, bij Nederlandse en 

multinationale organisaties. 

 Doen van onderzoek over algehele maatschappelijke, branche en organisatie 

specifieke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de marketingfunctie in 

organisaties en de professionalering ervan. 

 Aanreiken van aanbevelingen aan vakgenoten, opleiders en andere 

belanghebbenden om de marketingfilosofie en daaruit voortvloeiende 

werkzaamheden te bevorderen. 

 Daarnaast het organiseren van bijeenkomsten met vakgenoten. 

Het bestuur van stichting MarketingTroonrede is als volgt samengesteld: 

 Erik de Boer, voorzitter (NBDA) 

 Leo van Sister, vicevoorzitter (BrandFuel) 

 Chris Goes, secretaris (Affekt) 

 Willem de Vries, penningmeester (STEM) 

 Suzanne Ekel, bestuurslid (Twitter) 

 Pamela Slettenaar, bestuurslid (Bavaria) 

 Goos Eilander, bestuurslid (TBX|Trendbox) 

  

 ______________________________________________________________________ 

De MarketingTroonrede wordt jaarlijkse georganiseerd i.s.m.   

_______________________________________________________________________ 

  

www.marketingtroonrede.nl | Contact: chrisgoes@marketingtroonrede.nl  

  

 

http://www.marketingtroonrede.nl/
mailto:chrisgoes@marketingtroonrede.nl

