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De samenwerking tussen marketing en sales kan bij de meeste organisaties verbeterd 
worden. We zien maar al te vaak dat beide afdelingen onafhankelijk van elkaar, 
met verschillende tools, het contact met potentiële klanten aangaan. Haalt u het 
maximale uit de samenwerking van marketing en sales door ze te verbinden, dan 
komt u bovendien tot een 360 graden klantbeeld. In dit whitepaper leest u hoe u de 
inspanningen en resultaten van marketing en sales meetbaar en bestuurbaar maakt. 

Bij de meeste organisaties zijn sales (CRM) 
en marketing (Marketing Automation) twee 
volledig losstaande afdelingen, met eigen 
systemen en applicaties. Hierdoor ontstaat al 
snel een versnipperd klantbeeld. Een gemiste 
kans, want zo loopt uw organisatie omzet mis. 
Wat te denken van een prospect die via een 
landingspagina zijn contactgegevens achterlaat, 
maar vervolgens nooit benaderd wordt omdat 
sales deze leadinformatie nooit ontving? Of 
iemand downloadt een brochure van uw website 
naar aanleiding van een nieuwsbrief, maar deze 
lead wordt niet vanuit de marketing automation-
applicatie doorgezet naar de CRM-applicatie. 
Dergelijke situaties versterken het vertrouwen van 
de potentiële klant niet en u loopt hierdoor het 
risico dat uw potentiële klant kiest voor een andere 
leverancier. Door beide afdelingen en systemen 
naadloos op elkaar aan te sluiten vermijdt u dit 
soort scenario’s. 

Wens: samen sterker
In een ideale wereld zorgt u ervoor dat uw 
doelgroep, met de inzet van marketing 
automation, op het juiste moment met relevante 
content enthousiast wordt voor uw producten 

en/of diensten. De klantreis wordt inzichtelijk 
gemaakt door het gedrag en de belangrijke 
keuzemomenten in kaart te brengen. Dit kan 
worden vervat in een zogenaamde leadscore. Bij 
elke gedefinieerde interactie in de klantreis wijzigt 
de leadscore van de potentiële klant. 

Hierbij kunnen verschillende zogenaamde 
‘touchpoints’ meegenomen worden. Denk 
hierbij aan websitebezoek of doorklikken op een 
nieuwsbrief. Tot de (potentiële) klant uiteindelijk de 
fase bereikt waarin hij of zij klaar is voor persoonlijk 
contact of klaar is om over te gaan tot aankoop. 
Omdat de belangrijke data uit de MA-applicatie 
real-time beschikbaar is in het CRM-systeem, 
heeft sales alle informatie binnen handbereik 
om de potentiële klant gericht te helpen en tot 
een succesvolle verkoop over te gaan. Door 
dit samenspel in de verschillende fasen van 
het verkoopproces - van lead, naar Marketing 
Qualified Lead naar Sales Qualified Lead - wordt 
de commerciële capaciteit binnen uw organisatie 
optimaal ingezet.

Marketing Automation, de linking pin 
tussen online en CRM-succes

“Succesvolle sales met warme leads ”
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Waar gaat het in de praktijk mis?
De voordelen van marketing automation en 
uiteindelijke integratie met uw CRM-systeem 
mogen dan wel duidelijk zijn, toch zien we dat 
in praktijk een aantal factoren die organisaties 
belemmeren om hiermee aan de slag te gaan.

Kennis blijft achterwege…
Er is onvoldoende kennis aanwezig in de 
organisatie over online marketing en de 
mogelijkheden die het biedt. Door dit gebrek 
aan kennis worden online marketingactiviteiten 
vaak geïsoleerd ingezet, waardoor ze elkaar niet 
versterken en uitmonden in een houtje-touwtje 
oplossing die uiteindelijk niet de verwachte 
resultaten oplevert. Deze geïsoleerde activiteiten 
geven de organisatie niet het nodige inzicht in 
de behaalde resultaten waardoor uiteindelijk de 
geloofwaardigheid van uw marketingstrategie 
onder druk komt te staan. 

Door gebrek aan kennis zien we dat er wel 
activiteiten worden uitgevoerd, maar deze zijn niet 
meetbaar gemaakt. Hierdoor is het moeilijk om 
het rendement van de marketinginspanningen 
inzichtelijk te maken, wat de kloof tussen 
marketing en sales niet kleiner maakt.

…waardoor strategische keuzes maken 
lastig wordt
Als gevolg van de beperkte kennis wordt het voor 
organisaties erg lastig om gedegen strategische 
keuzes te maken over online marketing. Hierdoor 
sterven veel marketing automation initiatieven een 
stille dood en wordt de vergaarde klantinformatie 
nooit gedeeld met de rest van de organisatie, alle 
goedbedoelde marketinginspanningen ten spijt…

Cultuur binnen de organisatie
Organisaties die wel kiezen voor een 
online marketingstrategie lopen vaak tegen 
organisatorische belemmeringen aan. Marketing 
en sales worden te vaak gezien als twee totaal 
verschillende afdelingen met eigen processen en 
activiteiten. Deze eilandcultuur maakt het lastig om 
de weg van Marketing Qualified Lead (MQL) naar 
Sales Qualified Lead (SQL) te monitoren en bij te 
sturen. De campagne functionaliteit en opportunity 
management tools uit de CRM-applicatie kunnen 
hierin een helpende hand bieden, maar worden 
door het silo-denken binnen de organisatie niet 
benut. Ook op de afdelingen onderling is vaak 
weerstand tegen een geïntegreerde aanpak. 
Medewerkers vrezen dat de resultaten van hun 
inspanningen té zichtbaar worden voor de hele 
organisatie. 

IT-afdeling moet mee veranderen
Ook IT speelt een belangrijke rol in de integratie 
van deze systemen. Het succes van dit traject 
valt of staat met de bereidheid en technische 
vaardigheden van de IT-afdeling om deze 
integratie van processen te ondersteunen en te 
faciliteren. Dit vereist een omslag in het denken 
en doen van de IT-afdeling. De op techniek 
gerichte blik moet worden ingewisseld voor een 
open en faciliterende rol die de klant centraal 
plaatst en zo bijdraagt aan het realiseren van de 
bedrijfsdoelstellingen. De IT-afdeling is hierdoor 
niet langer enkel een uitvoerende partij, ze worden 
ook betrokken in de business case rondom 
integraties voor het versterken van het centrale 
klantbeeld.
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In 9 stappen naar een betere samenwerking
Een goede voorbereiding is het halve werk. Denk 
eerst goed na over een aantal basisvoorwaarden 
voor een geslaagde samenwerking en integratie 
tussen marketing en sales. Deze 9 stappen helpen 
u bij het voorbereiden van deze samenwerking.

1. Stel de online marketingstrategie op. Wat zijn 
uw doelstellingen? Welk budget heeft u ter 
beschikking? Welke middelen wil u inzetten 
om deze doelstellingen te realiseren?

2. Vertaal uw online marketingstrategie naar de 
fasen in de Customer Journey.

3. Stel de criteria vast die de reis van een 
potentiële klant door deze fasen heen leiden.

4. Bepaal wie binnen uw organisatie 
verantwoordelijk wordt voor de verschillende 
fasen binnen de Customer Journey. Maak 
hierbij ook afspraken over bijvoorbeeld de 
maximale tijdsduur bij het opvolgen van leads.

5. Leg vast welke informatie nodig is om tot een 
relevant klantbeeld te komen en bepaal uit 
welk kanaal of kanalen deze informatie komt.

6. Leg vast welke marketing flows en bijhorende 
call-to-actions geactiveerd worden op basis 
van welke criteria.

7. Breng in kaart hoe informatie over het 
leadgedrag in de marketing flows wordt 
vertaald naar het klantbeeld in uw CRM-
applicatie.

8. Bepaal wanneer de overdracht van MQL naar 
SQL gebeurt. Laat marketing en sales samen 
parameters opstellen zodat duidelijk wordt 
wanneer een MQL klaar is om tot aankoop 
over te gaan. Een periodieke evaluatie zorgt 
ervoor dat tijdig bijgestuurd kan worden als 
blijkt dat leads bijvoorbeeld te snel worden 
doorgezet naar sales.

9. Bepaal welke stuurinformatie gewenst is over 
het gehele marketing- en salesproces. In 
welke frequentie en in welk formaat moeten 
deze aangeleverd worden?

Nadat u deze informatie in kaart heeft gebracht 
kunt u over gaan tot actie en waar nodig 
systemen en/of datastromen integreren! Hierbij is 
het belangrijk om continu vinger aan de pols te 
houden en bij te sturen waar nodig.

Must do’s die bijdragen aan een betere 
samenwerking
Bij veel organisaties is er in de loop der jaren 
spanning ontstaan in de relatie tussen marketing 
en sales. Er mag dus zeker wat terughoudendheid 
verwacht worden wanneer een organisatie start 
met een nauwere samenwerking en integratie van 
systemen. De volgende must do’s zorgen ervoor 
dat medewerkers zich op een positieve manier 
samen inzetten voor één gezamenlijk doel. 

Creëer een open cultuur
Een nauwe samenwerking en integratie van 
systemen zorgt ervoor dat de resultaten en 
performance van de afdelingen inzichtelijker 
worden voor de organisatie. Dit kan leiden tot 
angst bij medewerkers: zal ik afgerekend worden 
op mijn resultaten? Heeft dit effect op mijn 
groeimogelijkheden binnen de organisatie? Creëer 
een open cultuur waar medewerkers zich continu 
kunnen ontwikkelen, elkaar helpen en waar fouten 
maken een noodzakelijk onderdeel is van de reis 
naar succes.

Denk over de grenzen heen
Medewerkers nemen afscheid van hun 
vertrouwde comfortzone, stappen af van het 
hokjesdenken en evolueren naar ketendenken in 
het koopproces van de klant. Want een klantrelatie 
eindigt natuurlijk niet bij sales en marketing, ook 
servicemanagement, aftersales en cross selling 
spelen een rol. Zo toont u dat u zich echt heeft 
verdiept in de klant en kunt u uw klanten op deze 
manier optimaal faciliteren in hun hele koopproces.
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Communicatie en training
Willen we beter samenwerken, dan is er natuurlijk 
technologie die ons ondersteunt. De belangrijkste 
speler blijft toch mens. Wanneer u een training 
organiseert om uw medewerkers te trainen in 
de nieuwe software, leg dan de focus op de 
processen en het waarom achter deze processen. 
Vertel waarom u kiest voor deze manier van 
werken, verduidelijk welke voordelen er zijn voor 
de organisatie. Vertel uw medewerkers wat hun 
rol wordt in het geheel en welk effect het heeft 
op het behalen van het doel als ze deze rol goed 
vervullen. 

Sleutelrol voor IT
Uiteraard is er ook nog het technische aspect bij 
het integreren van deze afdelingen. Om dit 360 
graden klantbeeld te realiseren, is het noodzakelijk 
dat systemen naadloos op elkaar worden 
aangesloten. Hierin is IT absoluut een sleutelspeler 
die zorgt dat de klantinformatie in het centrale 
klantbeeld beschikbaar is om daarmee de diverse 
processen te ondersteunen. Wellicht is het in 
een eerste fase nog niet wenselijk of mogelijk om 
alles volledig te automatiseren, maar laat dit u niet 
weerhouden om toch te starten. De voordelen van 
een integratie, zelfs in een eerste fase, zijn namelijk 
te goed om zomaar te laten liggen. 

Verantwoordelijkheid
Wanneer een organisatie het effect van een 
goede samenwerking tussen marketing en sales 
wil versterken, is het belangrijk om het doel van 
de verschillende stappen in het proces en de 
bijbehorende verantwoordelijkheid duidelijk te 
maken. Zo weten de betrokkenen wat er van hen 
wordt verwacht. Medewerkers willen het graag 
goed doen, dus help ze daarbij. Per slot van 
rekening werken alle afdelingen en medewerkers 
samen aan het belangrijkste gezamenlijke doel: de 

klant een betere klantervaring bezorgen waardoor 
hij of zij een loyale ambassadeur voor uw merk 
wordt.

Klaar voor een beter rendement op uw 
marketing investering?
Wilt u ook meer rendement behalen met uw 
marketing- en salesactiviteiten door de integratie 
van marketing- en salesprocessen? Fueld 
helpt u graag verder bij het invullen van uw 
toekomstbestendige onlinestrategie. Fueld heeft 
alle kennis in huis om uw customer journey van 
A tot Z in kaart te brengen en te ondersteunen. 

Wilt u graag de mogelijkheden bespreken over 
het effect op het centrale klantbeeld door de 
integratie van uw Marketing Automation en 
CRM? Dan helpt CRM excellence u graag 
verder. CRM excellence is specialist in het 
opzetten van een centraal klantbeeld en het 
integreren van de marketing- en salesprocessen 
binnen het CRM-domein.
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Fueld 
  
Wij zetten onze passie en energie in om de beste 
in digital marketing voor kennisintensieve bedrijven 
te zijn. Van strategie tot uitvoering. Relevant op 
C-level. Met een integrale aanpak die marketing 
en sales verbindt door CRM en marketing 
automation. Samen met onze klant maken we 
keuzes voor content, kanalen en campagnes. Dit 
leidt altijd tot meetbare concrete resultaten. 
Wilt u meer inzicht in wie uw websitebezoekers 
zijn, wat hun informatiebehoefte is en zo meer 
inzicht krijgen in hoe u hierop kunt inspelen? 
En met behulp van deze resultaten de 
marketingdoelstellingen zo effectief mogelijk 
behalen? Wij delen graag onze ervaringen met 
u en bespreken op welke wijze u hier ook uw 
voordeel mee kunt boeken.

CRM excellence
 
Klanten winnen, binden en behouden. Dat is 
waar het bij Customer Relationship Management 
(CRM) om draait. Om dit te bereiken moet uw 
CRM-strategie ingebed worden in uw organisatie. 
CRM excellence is onafhankelijk en helpt u uw 
bedrijfsdoelstellingen te behalen en operationele 
uitdagingen op vlak van CRM het hoofd te bieden. 
Als dé CRM-specialist levert CRM excellence 
een scala van CRM-diensten die worden ingezet 
voor de ondersteuning van haar klanten. Bij 
de gezamenlijke projecten is het afgesproken 
resultaat de meetlat: soepelere klantwerving, 
hogere klantloyaliteit en een beter hanteerbare 
groei. Zodat uw investeringen in uw commerciële 
en servicegerichte organisatie zichtbaar geld 
opleveren.

Marielle Dellemijn
is directeur van CRM excellence en specialist
op het vakgebied CRM voor directies

@MarielleCRM
m.dellemijn@crmexcellence.nl
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