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Einde aan de pushverkoop.
Ook u merkt dat prospects zich steeds meer online oriënteren. 
Ze hebben al een deel van het koopproces afgelegd voordat 
u contact met ze krijgt. Daarom zijn pushverkoop en koud 
bellen steeds minder effectief. Het is zaak om geduldig een 
vertrouwensrelatie en voorkeurspositie op te bouwen. In 
gesprek blijven is het devies. Dan accepteert een prospect 
na een tijdje uw hulp in het koopproces. 

Van koffieafspraken naar warme relaties.
Omdat er meer contactmomenten nodig zijn, verandert het 
ontkoppelpunt tussen marketing en sales. Sales is goed in 
het bewerken van ‘verkooprijpe’ prospects en wil nieuwe 
leads zo snel mogelijk doorgespeeld krijgen. Maar verkopers 
zijn te duur voor een afspraak die alleen een kop koffie 
oplevert. Marketing is goed in het verzorgen en opwarmen 
van leads. Maar wanneer moet marketing een lead aan sales 
overdragen? En wie bepaalt dat op basis van welke criteria 
en data? 87% van de bedrijven betrekt marketing niet bij 
het opvolgen van de leads. Dat doen succesvolle bedrijven 
anders, zo blijkt uit het onderzoek.

Een andere budgetverdeling?
Misschien is het ook nodig om uw budget anders te 
verdelen op basis van nieuwe keuzes voor kanalen en 
contactmomenten. Bijvoorbeeld minder voor sales en meer 
voor marketing? Wat is het effect op de conversieratio 
als marketing het vertrouwen en de tijd krijgt om leads te 
ontwikkelen tot ze klaar zijn voor de conversie door sales? 

Het antwoord op deze en andere vragen leest u in dit 
rapport. De resultaten van ons onderzoek vormen een 
benchmark voor de effectiviteit van uw marketing en 
verkoop. U kunt dus nagaan hoe volwassen uw aanpak is 
bij de marktbewerking en waar de verbeterpunten liggen. 

Uiteraard bedanken we alle deelnemers aan het onderzoek 
hartelijk voor hun medewerking. En tot slot wensen 
we u veel wijsheid en inspiratie bij het benutten van de 
onderzoeksresultaten. 

Amsterdam, februari 2016

Voorwoord.
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Maxim Spek.
Algemeen directeur ProSpex

Marielle Dellemijn.
Directeur GO2socialmedia

Dit is alweer het zesde jaar op rij dat ProSpex de Nationale benchmark B2B-leadgeneratie heeft 
uitgevoerd. Ditmaal in samenwerking met GO2socialmedia. Centrale vraag is wat succesvolle 
bedrijven beter doen als het gaat om leadgeneratie. Wat kunt u als marketeer of verkoopmanager van 
hen leren? Waar laat u kansen liggen? En op welke onderdelen is uw marketing- en verkoopmix te 
verbeteren nu het speelveld verandert.



4

Uitgekiende contentmix. 
Succesvolle bedrijven ontwikkelen verschillende vormen 
van relevante content die ze op het juiste moment inzetten 
en met elkaar verbinden. Dat doen ze getrechterd: eerst 
het beïnvloeden van de visie, dan het overbrengen van 
een propositie die op de klantvraag is toegespitst en tot 
slot het concrete aanbod. Elk stapje lijkt gericht te zijn 
op het bouwen aan de relatie: een whitepaper kan het 
bezoek aan een seminar triggeren. Daar kan een afspraak 
gemaakt worden, waarbij ook referenties of een demo 
gepresenteerd worden. Kortom, het ontwikkelen van 
content is bij succesvolle bedrijven gebaseerd op het 
delen van kennis en niet op productpush. 
Op dit moment is bij 48% van de bedrijven content-
marketing geïmplementeerd. Verdere analyse en 
websiteonderzoek leren echter dat in veel gevallen de 
content vooral betrekking heeft op de eigen producten of 
diensten. Niet succesvolle B2B-bedrijven hebben veelal 
ook geen contentstrategie geïmplementeerd gebaseerd 
op het delen van relevante kennis.

Gat tussen marketing en sales verklaard. 
Succesvolle bedrijven laten leads net zo lang door marketing 
opwarmen tot ze verkoopklaar zijn. Ze maken een duidelijk 
onderscheid tussen marketing- en verkoopleads. Koud 
bellen en andere pushacties op de korte termijn lijken 
voor hen tot het verleden te behoren. De activiteiten van 
marketing en sales vormen een integraal proces. Uit het 
onderzoek blijkt dat de andere B2B-bedrijven veel minder 
effectief zijn in leadgeneratie. In 72% van de gevallen 
worden leads al na 1 contactmoment overgedragen van 
marketing naar verkoop. Verder wordt bij 87% van de 

bedrijven de leadkwalificatie alleen door sales gedaan. 
En 40% van de bedrijven laat de eerste kwalificatie 
en opvolging van leads (van lauw tot warm) zelfs alleen 
door dure verkopers doen. Als er dan geen concrete 
verkoopmogelijkheid is, lekken de leads weg omdat zij dan 
niet meer structureel beheerd worden. De samenwerking 
tussen marketing en sales valt dus nog fors te verbeteren.

Blijft marketing automation een belofte?
In de benchmark van 2015 gaf ruim 40% van de bedrijven 
aan gebruik te willen maken van marketing automation 
voor de opvolging van leads. Toch bedraagt de groei 
hiervan slechts 2%. Waar wordt dat door veroorzaakt?

Website is nummer 1-conversiemachine. 
Succesvolle bedrijven weten leads 15% beter op te 
warmen, waardoor ze minder afspraken nodig hebben om 
een offerte uit te brengen. De winratio van offerte naar 
een deal is ook beduidend beter met een 17% hogere 
conversieratio. De eigen website is voor alle bedrijven met 
70% inmiddels het belangrijkste conversiepunt. Wat is nu 
de ideale conversiemix?

Bouwen aan een sterk merk. 
Succesvolle bedrijven hebben een content- en 
contactstrategie voor de lange termijn, gericht op het 
bouwen van een sterk en onderscheidend merk. Ze 
ontwikkelen content waarin de visie en propositie 
consequent naar voren komen en monitoren ook de 
resultaten van hun activiteiten gericht op branding. 
Opvallend is dat ook sales dit belangrijk vindt, hoewel zij 
meestal gericht is op kortetermijnscoren.

Pijlers voor succesvolle 
B2B-leadgeneratie:
een greep uit de resultaten
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In deze benchmark is onderzoek gedaan naar het vinden en opvolgen van leads door B2B-bedrijven. 
We hebben gekeken naar de strategie en aanpak van de marketing en verkoop om de effectiviteit 
daarvan te bepalen. De bedrijven die het beste presteerden, hebben een integrale contact- en 
contentstrategie ontwikkeld. U leest hieronder wat dat oplevert en waar andere bedrijven nog gaten 
laten vallen.
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Inleiding.

Het grootste deel van de respondenten is algemeen 
directeur, salesmanager of marketingmanager. In totaal 
hebben ruim 250 personen deelgenomen. Uit de hoge 
respons is af te leiden dat B2B-leadgeneratie sterk leeft 
in veel sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd in de vorm 
van een online enquête waaraan een aantal stellingen is 
toegevoegd dat interessante reacties heeft opgeleverd. 

Bij het analyseren van resultaten hebben we niet alleen naar 
percentages voor de totale doelgroep gekeken. Bedrijven 
die aangeven bovengemiddeld te scoren in het genereren 
en converteren zijn nader onderzocht op de correlatie met 
antwoorden op de andere vragen.

De benchmark is opgezet en uitgevoerd op initiatief van 
ProSpex in samenwerking met GO2socialmedia. ProSpex 
is specialist in omnichannel-leadgeneratie in B2B. Het 
bedrijf ontwikkelt creatieve campagnes en geïntegreerde 
contactstrategieën voor een efficiënte en effectieve 
marktbewerking. GO2socialmedia is specialist in content- 
en social-mediamarketing.

De opzet van het rapport is als volgt. Het eerste hoofdstuk 
belicht de uitdagingen van marketing Nederland nu het 
speelveld is veranderd. Het tweede hoofdstuk zoomt in op 
contentmarketing om meerwaarde te leveren aan prospects 
in de vorm van relevante informatie. In het derde hoofdstuk 
kijken we hoe marketing en sales leads kwalificeren en 
opvolgen. Het vierde hoofdstuk maakt duidelijk hoe 
digitalisatie en het gebruik van marketing-automationtools 
worden gebruikt voor het genereren en enthousiasmeren 
van leads. En in het laatste hoofdstuk onderzoeken we de 
ideale conversie van lead naar order. 

Kortom, dit rapport geeft inzicht in de uitdagingen, aanpak 
en resultaten bij het bedrijven van B2B-leadgeneratie.

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de nationale benchmark B2B-leadgeneratie. De 
deelnemende bedrijven representeren een breed spectrum aan sectoren en hebben een uiteenlopende 
omvang. Met name organisaties in de zakelijke dienstverlening en ICT zijn goed vertegenwoordigd. 
De overige bedrijven zijn onder meer actief in de financiële dienstverlening, handel, retail, horeca, 
recreatie, toerisme en cultuur, transport en logistiek en energie.



De druk op het bedrijfsrendement blijft hoog, klantentrouw is een anachronisme en prospects zoeken 
online naar objectieve informatie en bewijsvoering over aanbieders. Verder worden veel markten 
ontwricht door bedrijven met totaal nieuwe verdienmodellen waarbij de digitalisering van diensten 
centraal staat. Hoe reageren ondernemingen op deze uitdagingen en wat zijn de consequenties
voor marketing?

Succesvolle B2B-bedrijven: 
   Hebben een duidelijke visie op ‘disruptive’ 
marktontwikkelingen en aandacht voor de digitale 
transformatie van producten en diensten. 

   Hebben een content- en contactstrategie voor de 
lange termijn, gericht op het bouwen van een sterk en 
onderscheidend merk. Hierin zijn deze bedrijven niet 
uniek. Dit geldt voor de totale onderzoekspopulatie.

   Brengen het verkoop- en marketingproces verder 
online omdat het verkoopproces veelal online start en 
ook daarna een cruciale rol speelt.

   Vertalen de focus op branding naar KPI’s voor 
merkbekendheid en monitoren de resultaten van de 
reputatiebouw.

  Hoofdstuk 1 

Strategische uitdagingen:
wat is het nieuwe speelveld? 
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Meer focus op new business dan op 
klantbehoud. 
Het binnenhalen van nieuwe klanten en betreden van 
nieuwe markten staat bovenaan de agenda van de directie 
(68%). In lijn met dit laatste vinden we het introduceren 
van nieuwe producten en diensten op de derde plaats 
(36%). Om de continuïteit van de omzet te waarborgen 
heeft ook het behouden van bestaande klanten een hoge 
prioriteit (47%). Het oude gezegde dat het 5 - 7 maal 
effectiever is om bestaande klanten vast te houden dan 
nieuwe te werven, geldt nog steeds. Maar er moet meer 
rekening gehouden worden met de aspecten waaraan de 
klant het meeste waarde hecht.  

Aandacht voor digitale transformatie nog 
relatief laag. 
Opvallend is dat slechts een kwart van de respondenten 
prioriteit geeft aan businesstransformatie en de digitale 
transitie. Het speelveld van organisaties verandert immers 
snel en ingrijpend in vrijwel alle markten. Dat komt 
vooral door de opkomst van bedrijven die sterk online 
georiënteerd zijn. Ze ontwikkelen nieuwe verdienmodellen, 
verkoopkanalen en servicemodellen. Hun aanbod, 
operatie en klantbediening is vaak volledig digitaal 
gedreven. Hiervoor zagen we dat het ontwikkelen van 
nieuwe diensten op de derde plaats in de prioriteitenlijst 
staat, maar daarbij wordt kennelijk niet altijd aan het 
transformeren van de business en het digitaliseren van 
diensten gedacht.
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Welke van de volgende prioriteiten staan 
op de directieagenda van uw organisatie?  
(maximaal 3 keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Nieuwe klanten, nieuwe markten 68%

Klanttevredenheid en -retentie 47%

Introduceren nieuwe producten 
en diensten 36%

Businesstransformatie (nieuwe 
verdienmodellen, verkoopkanalen en 
servicemodellen)

25%

Verhogen productiviteit medewerkers 24%

Verlagen/flexibiliseren van bedrijfskosten 21%

Digitale transitie (digitaliseren van 
producten/diensten, operatie en 
klantbediening)

19%

Internationale expansie 9%

Anders 3%

 “Voor 45% van de 

B2B-bedrijven 

speelt bouwen aan 

een sterk merk een 

belangrijke rol. 

Dit vraagt om een 

langetermijnvisie, 

maar ook om 

onderscheidende en 

relevante verhalen.”



Aandacht voor online marketing nog niet 
omgezet in daden. 
De helft van de respondenten ziet de opkomst van online 
marketing als belangrijkste ontwikkeling. Merkwaardig 
in dit kader is dat men minder aandacht heeft voor 
social-mediaengagement en webcare. Dat zijn immers 
belangrijke instrumenten voor online marketing. Ook 
opvallend is de lage score voor marketing automation 
om online processen beter te monitoren en sturen. Dat 
komt niet omdat men dit al voor elkaar heeft. Verderop het 
onderzoek zien we namelijk dat het aantal organisaties dat 
marketing automation inzet nog laag is.

Bouwen aan een sterk merk met een 
consistent verhaal. 
Branding staat op de tweede plaats in de prioriteitenlijst 
(45%). Dat is opvallend want merkenbouw vraagt om 
een lange adem terwijl veel respondenten juist alleen 
verkoopverantwoordelijkheid hebben. Het belang van een 
sterk merk moet dus groot zijn. Bedrijven hebben behoefte 
aan een sterk verhaal dat consistent wordt uitgedragen in 
verschillende uitingen. In het verlengde hiervan ziet 41% 
van de respondenten contentmarketing als een belangrijke 
ontwikkeling om onderscheidend te communiceren. Maar 
verderop zullen we zien dat dit nu vaak nog ad hoc wordt 
aangepakt in plaats van structureel en afgestemd op de 
fase van een lead in de funnel. 

Marketingorganisatie ontwikkelen gaat 
boven insourcen. 
Het ontwikkelen van de huidige organisatie heeft een 
lichte voorkeur boven het extern insourcen van marketing 
skills of werven van nieuwe experts. Overigens heeft 
het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden op 
het gebied van marketing een lagere prioriteit. Dat zou 
kunnen betekenen dat bedrijven de juiste skills al in huis 
hebben. Maar de adoptiegraad van nieuwe technologie 
voor marketing automation ligt juist laag. Bedrijven 
hebben hiervoor op dit moment dus nog weinig nieuwe 
skills nodig.
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Welke marketingontwikkelingen spelen 
hierbij een belangrijke rol? 
(maximaal 3 keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Online marketing 50%

‘Branding’/bouwen aan een sterk merk 45%

Contentmarketing 41%

Bouwen van waardeproposities 29%

Social-mediaengagement / webcare 19% 

‘Internal branding’/bouwen aan een 
sterke identiteit 18%

Ontwikkelen van de eigen 
marketingorganisatie 18%

Marketing automation 16%

Insourcen van specialistische verkoop- 
en marketingkennis 10%

Klantloyaliteitsprogramma’s 9%

Aantrekken van nieuwe marketing skills 7%

Anders 2%
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Succesvolle B2B-bedrijven: 
   Zetten in 64% van de gevallen contentmarketing in 
met een uitgebreide set van middelen en kanalen die 
elkaar wederzijds versterken en in een logische volgorde 
worden aangeboden. Bij bedrijven die aangeven niet 
effectief te zijn in de leadgeneratie, zet maar 36% een 
vorm van contentmarketing in.

   Durven content te ontwikkelen die verder af staat 
van hun product. Niet alleen referentieverhalen maar 
ook content waarbij kennis wordt gedeeld vanuit de 
visie van het bedrijf. Zo wordt het eerste bereik aan de 
bovenkant van de funnel gerealiseerd en worden relaties 
opgebouwd.

   Hebben in 43% van de gevallen contentmarketing 
geïntegreerd in hun marketingstrategie. De doelen en 
aanpak zijn vastgelegd in een gedocumenteerd plan dat 
bekend is binnen de organisatie. Er is geregeld overleg, 
bijsturing en doorontwikkeling. B2B-bedrijven die minder 
succesvol zijn in leadgeneratie hebben hiervoor ook maar 
in 13% van de gevallen een plan ontwikkeld.

  Hoofdstuk 2

Contentmarketing:
hoe bouw je relevante relaties op? 

Het is zaak prospects te blijven voeden met relevante content om relaties op te bouwen. De vraag 
hierbij is natuurlijk wat de prospect als relevante content beschouwt. Hoeveel weten bedrijven 
eigenlijk over hun doelgroep, over de bezoekers van de website en over de geïnteresseerden die 
content downloaden? Welke vormen van content produceren ze? En wordt deze content op de juiste 
manier ingezet. Dit hoofdstuk maakt duidelijk of contentmarketing inmiddels een integraal onderdeel 
is van het marketingplan.
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Sitebezoek nog steeds niet of
nauwelijks onderzocht. 
In de B2B-markt vindt maar liefst 60% van het 
aankoopproces online plaats, voordat überhaupt een 
salesgesprek plaatsvindt. Door websitebezoek uitgebreid 
te analyseren krijgt een bedrijf inzicht in de behoefte van 
de doelgroep en kan het hierop inspelen met de content 
op de website. Wanneer hier niet op gestuurd wordt, dient 
de website alleen als visitekaartje en is het te hopen dat 
bezoekers vinden wat ze zoeken. Daarnaast is onduidelijk 
of de content voldoet aan de verwachtingen van de 
doelgroep, terwijl dit essentieel is om op te nemen in de 
contentstrategie om de online journey te sturen.

Zo’n 30% van de bedrijven analyseert het bezoek van 
de website helemaal niet. Daarnaast monitort 47% het 
klikgedrag en 42% de verblijfsduur, maar men weet verder 
niets over de bezoekers. Slechts 21% laat sitebezoekers 
zichzelf identificeren bij het downloaden van informatie 
en maar 13% blijft in contact. Er is maar weinig online 
opvolging van leads met een nurturing contentcampagne. 

Veel bedrijven genereren en analyseren dus vooral ‘platte’ 
data over het sitebezoek. Dat is een gemiste kans, want in 
B2B start het koopproces vaak op het web. Wie een relatie 
online weet te leggen kan die offline versterken. Sales en 
marketing zouden moeten weten of een online journey op 
de website aanleiding geeft voor een livegesprek. Nu is 
het nog vaak zo dat de verkopers de bezoekers waarmee 
eerder online contact is geweest niet herkennen. Die 
bezoekers kunnen dus vrij rondkijken en onopgemerkt het 
bedrijf c.q. de site weer verlaten.
 
Nadere analyse leert dat 80% van de organisaties met een 
doelgroep kleiner dan 1000 bedrijven het websitebezoek 
niet monitoren en analyseren, maar alleen basisdata over 
bezoek en klikgedrag verzamelen. Deze organisaties zijn 
minder ontwikkeld als het gaat om de identificatie van 
bezoekers en het inzetten van tools om bezoekers te 
voeden met relevante content om in contact te blijven. 
Dat geldt trouwens ook in beperkte mate voor organisaties 
met grotere doelgroepen.

 “30% van de B2B-

bedrijven analyseert 

de bezoekers van 

de eigen website(s) 

niet.”

“52% van de B2B-

bedrijven zet nog

geen content-

marketing in.”
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0 20 40 60 80 100

Analyseert uw bedrijf de bezoekers van
uw website(s)?
(meerdere keuzemogelijkheden)

Antwoord
 Nee, wij analyseren dit niet

 Ja, wij monitoren hoe lang bezoekers op de site verblijven

 Ja, wij monitoren klikgedrag

 Ja, wij identificeren bezoekers bij het downloaden 

 van informatie

 Ja, wij blijven in contact met online bezoekers middels 

 marketing automation

42%

47%

21%

13%

30%

Contentmarketing krijgt voet aan de grond. 
Alles draait om relevantie bij het opbouwen van relaties. 
Prospects moeten op het juiste moment de juiste content 
krijgen via het door hen gewenste kanaal. Startpunt is vaak 
de tekst op de homepage of de specifieke landingspagina 
op basis van gerichte zoekwoorden. Vervolgens moet de 
navigatiestructuur behoeftegericht zijn opgezet. Prospects 
willen snel de juiste informatie. Lukt dat niet dan zitten 
ze met één muisklik bij de concurrent. Verder is het zaak 
bezoekers te interesseren in downloadable content, 
bijvoorbeeld een whitepaper, waarbij ze informatie over 

zichzelf en hun organisatie verstrekken. Deze content 
is ook inzetbaar om relaties te leggen en op te bouwen 
via andere kanalen. Daarmee wordt content een cruciaal 
onderdeel van de marketing- en verkoopstrategie. Op dit 
moment doet 48% aan contentmarketing. Dat percentage 
zal fors stijgen: 31% wil er binnen 6 maanden mee starten 
en 6% binnen een jaar. In 2016 zullen dus 4 van de 5 
organisaties bezig zijn met contentmarketing. Slechts 15% 
wil er niet aan beginnen. Deze bedrijven analyseren over 
het algemeen hun websitebezoek ook niet.

Antwoord
  < 500 organisaties

  500 - 1000 organisaties 

  1000 - 2000 organisaties

  2000 - 5000 organisaties

  > 5000 organisaties

Hoe groot is uw totale doelgroep?

15%

14%
12%

33% 26%
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Antwoord
  Nee

  Nog niet, maar willen over een jaar wel gaan starten 

  Nog niet, wel van plan om binnen 6 maanden te starten 

  Ja

Zet u contentmarketing in?

6%

31%

48%

15%

Content meer gebaseerd op aanbod dan 
op visie. 
Het produceren van referentieverhalen scoort het hoogst, 
maar deze content is vooral nuttig in latere fasen van het 
koopproces. Bij de start vormen potentiële klanten vooral 
hun visie: begrijpt het bedrijf mijn probleem en wat is de 
impact van de oplossingen voor mijn organisatie? Pas als 
dat duidelijk is en de alternatieven helder zijn, vormen 
aansprekende referenties het bewijs voor de propositie. 

De nadruk op referentieverhalen is verklaarbaar omdat 
veel respondenten verantwoordelijk zijn voor de verkoop. 
Cases kunnen de laatste zet geven om een deal rond 
te maken. Eerst moet neutrale content met een visie – 
bijvoorbeeld in de vorm van een blogs en whitepapers 
– de weg naar verkoop banen. Ruim de helft van de 
respondenten produceert deze papers. Er wordt ook 
veel geblogd (65%), maar doorvragen leert ook dat het 
onderwerp van veel blogs gericht is op customer wins 
of zeer productgerelateerd zijn, zoals de lancering van 
nieuwe (versies van) producten. 

Welke middelen zet u in voor 
contentmarketing? 
(meerdere  keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Referentieverhalen 76%

Blogartikelen 65%

Whitepapers 57%

Infographics 33%

Inzet van sprekers 33%

Onderzoeksrapporten 32%

‘How to tutorials’ of video’s in het 
algemeen 30%

Webinars 22%

Trials 13%

(Mini)evenementen 8%

ROI-studies 4%

Een derde van de bedrijven die contentmarketing inzetten 
produceert ook infographics, video’s en evenementen met 
sprekers of doet onderzoek naar trends en vraagstukken in 
de markt. Het doel daarvan is tweeledig: men krijgt actuele 
informatie uit de markt en kan de onderzoeksresultaten 
gebruiken voor de productie van content om leads mee 
te genereren. Het creëren van ‘hard bewijs’ met ROI-
studies blijft voor veel organisaties lastig, hoewel dit een 
belangrijk middel is in het evaluatie- en beslissingsproces 
van klanten.
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Vooral ‘free format’-strategie voor 
contentmarketing. 
Van de organisaties die contentmarketing inzetten werkt 
meer dan de helft (57%) nog in ‘free format’: er is geen 
strategisch plan voor het integreren van content in de 
marketingstrategie en het is onduidelijk welke bijdrage 
contentmarketing moet leveren aan de doelstellingen. Het 
lijkt erop dat meer dan de helft van de organisaties nog 
in de pioniersfase van contentmarketing zit. Low profile 
beginnen en leren van de resultaten is het credo. Daardoor 
moet de aanpak steeds weer aangepast worden in plaats 
van contentmarketing consequent in te zetten als integraal 
onderdeel van het marketingplan.

Vaak regulier overleg over contentmarketing. 
Ruim de helft van de bedrijven die contentmarketing 
inzetten heeft regelmatig overleg over de voortgang 
van contentmarketingprogramma’s. Bij 52% gebeurt 
dit tweewekelijks of frequenter. Slechts 21% heeft 
helemaal geen overleg of uitsluitend als dit nodig is. 
Dat is verklaarbaar in relatie tot de vorige vraag waar 
bleek dat ruim de helft van de respondenten geen 
integraal marketingcontentplan heeft. De urgentie en 
beschikbaarheid van medewerkers zal dan leidend zijn 
voor de frequentie van het overleg.

Antwoord
  Ja, in een gedocumenteerd plan vastgelegd en bekend binnen     

de organisatie

  Ja, in een gedocumenteerd plan vastgelegd  

  Ja, maar niet vastgelegd in een gedocumenteerd plan

  Nee

Heeft u hiervoor een 
contentmarketingstrategie opgesteld?

15%

42% 21%

22%

Hoe vaak is er een teamoverleg om de 
voortgang en resultaten te bespreken van 
contentmarketingprogramma’s?

Antwoord Percentage

Dagelijks 4%

Wekelijks 28%

Tweewekelijks 20%

Maandelijks 23%

Per kwartaal 4%

Alleen wanneer het nodig is 19%

(Nog) niet 2%



Een gestructureerde aanpak. 
Om de beschikbare contentmarketingmiddelen optimaal 
in te zetten is het verstandig campagnematig aan de 
slag te gaan. Een belangrijke eerste stap hierbij is om de 
informatiebehoefte van uw doelgroep met uw aanbod te 
vergelijken. Benoem die gebieden waar u op in kunt spelen 
met uw expertise. Hier komt meteen de essentie van 
contentmarketing naar voren: hoe relevanter uw expertise 
is ten aanzien van het vraagstuk dat bij uw doelgroep speelt, 
des te groter de kans dat de door u geboden oplossing als 
waardevol wordt ervaren.

Benoem daarom de issues en interesses van uw doelgroep 
en koppel deze aan uw oplossingen, producten of expertise 
die specifiek aansluiten bij deze issues. Als u deze heeft 
beschreven kunt u op basis hiervan een aantal thema’s 
vaststellen. Deze thema’s vormen de basis van uw 
contentcampagne. Door te werken met thema’s zit er een 
duidelijke structuur in uw contentkalender, waarbij u de 
content over de verschillende contentpilaren verdeelt.
(zie afbeelding: contentpilaar) 

Bestuurbaarheid. 
Het spreekt voor zich dat u het succes van de marketing- 
en verkoopactiviteiten bestuurbaar wilt maken. Door 
de informatie rondom leadgeneratie en campagnes 
goed te structureren kan deze gecombineerd worden in 
het opportunity-managementproces. Hiermee worden 
de vulling van de funnel, de conversieratio’s en het 
verkoopsucces inzichtelijk op basis van de verschillende 
contentcampagnes.

Om het succes van de verschillende contentcampagnes, 
contentkanalen en contentdragers effectief te kunnen 
monitoren is het van belang de tools en rapportages zo in 
te richten dat de resultaten als stuurinformatie gebruikt 
kunnen worden. Op basis van de resultaten kunnen dan 
keuzes gemaakt worden ten aanzien van doelgroepen, 
kanalen en typen content.

Teneinde dit inzicht te kunnen toepassen en te vertalen 
naar mogelijkheden voor het verbeteren van het 
commerciële proces, is het noodzakelijk uw marketing en 
CRM-tools goed in te richten op basis van de gewenste 
stuurinformatie. Wij helpen u er graag bij.
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  Expertview

Expertview Marielle Dellemijn.
Een gestructureerde aanpak
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Succesvolle B2B-bedrijven: 
   Hebben een integrale strategie ontwikkeld om 
contactmomenten en de content die daarbij aangeboden 
wordt logisch met elkaar te verbinden.

   Wachten niet op ingevulde online 
aanvraagformulieren, maar zijn proactief in het benaderen 
van prospects met relevante content. 

   Laten leads niet weglekken als er geen concrete 
verkoopmogelijkheid is, maar blijven in contact zodat de 
relatie wordt opgewarmd en de database steeds verder 
wordt verrijkt. 

   Dragen leads pas over van marketing naar sales als 
die voldoende opgewarmd zijn door marketing. Marketing 
en sales lijken integraal samen te werken.

   Zijn effectiever in leadgeneratie en behalen hogere 
conversieratio’s doordat ze meer contactmomenten 
met relevante content creëren voordat een lead aan 
sales wordt overgedragen. Bedrijven die niet effectief 
zijn in leadgeneratie dragen in 72% van de gevallen na 
1 contactmoment een lead al over van marketing aan 
verkoop

  Hoofdstuk 3

Leadkwalificatie:
waarom is er een gat tussen marketing en sales?

16

Bij een Marketing Qualified Lead (MQL) voldoet een prospect aan de doelgroepcriteria en toont 
interesse door informatie te downloaden, bijvoorbeeld een whitepaper of een referentiecase. Bij 
een Sales Qualified Lead (SQL) voldoet een prospect aan alle marketingkwalificaties én er is een 
verkoopmogelijkheid geïdentificeerd. Maken bedrijven dit onderscheid? Wanneer wordt een lead aan 
verkoop overgedragen en hoe wordt die opgevolgd? Dat zijn de onderwerpen van dit hoofdstuk. 

Het gat tussen marketing en sales verklaard. 
Bij slechts 13% van de respondenten speelt marketing 
een rol bij de eerste opvolging van een lead. In 7% van 
de gevallen is alleen marketing verantwoordelijk. Bij de 
overige 87% speelt marketing helemaal geen rol en is 
de eerste opvolging alleen een salesfeestje. Dit lijkt het 
recept voor een rampspoedscenario. Immers, wie zorgt 
ervoor dat relaties opgewarmd worden als er geen directe 

sales opportunity is? Bijna een kwart van de organisaties 
laat alleen de verkoop buitendienst de eerste opvolging 
doen. Er is hier geen relatie met de omvang van de 
organisatie of de grootte van de doelgroep. Wanneer de 
directeur en de salesmanagers de eerste opvolging doen 
blijkt het over het algemeen te gaan over kleine en platte 
organisaties. 
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Antwoord
  Marketing

  Verkoop binnendienst 

  Verkoop buitendienst

  Externe telemarketingorganisatie

  Directeur, salesmanager

Wie doet de eerste telefonische opvolging 
van een lead?
(meerdere keuzemogelijkheden) 

0 20 40 60 80 100

50%

50%

4%

13%

10%

 “22% van de leads 

waar nog geen 

salesopportunity 

is, verdwijnt uit het 

proces en daarmee 

uit het zicht van 

marketing en sales 

voor toekomstig 

succes.”
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Verkoop kwalificeert meestal als eerste
de leads.
Bij slechts 13% van de respondenten speelt marketing 
een rol bij de eerste opvolging van een lead. In 7% van 
de gevallen is alleen marketing verantwoordelijk. Bij de 
overige 87% speelt marketing helemaal geen rol en is de 
eerste opvolging alleen een salesfeestje. Dit lijkt het recept 
voor een rampspoedscenario. Immers, wie zorgt ervoor 
dat relaties opgewarmd worden als er geen directe sales 
opportunity is? Bijna een kwart van de organisaties laat 
alleen de verkoop buitendienst de eerste opvolging doen. 
Er is hier geen relatie met de omvang van de organisatie 
of de grootte van de doelgroep. Wanneer de directeur en 
de salesmanagers de eerste opvolging doen blijkt het over 
het algemeen te gaan over kleine en platte organisaties. 

Antwoord
  Marketing doet een eerste kwalificatie op basis van 

  deskresearch, leads die voldoen worden gebeld

  Verkoop doet een eerste kwalificatie op basis van 

  deskresearch, leads die voldoen worden gebeld 

  Een eerste kwalificatie vindt plaats op basis van profielen  

 over surf-, klik- en downloadgedrag, leads die voldoen 

  worden gebeld

  Anders, namelijk geen procedure, ad hoc, de klant neemt 

  contact op 

Hoe wordt een lead gekwalificeerd? 
(meerdere keuzemogelijkheden) 

0 20 40 60 80 100

57%

12%

9%

25%

Opvolging meestal gebaseerd op initiatief 
van prospects. 
Twee derde van de bedrijven volgt alle eerste contacten 
op. Doorvragen leert echter dat het hierbij vooral gaat 
om informatie- of contactverzoeken van prospects. Men 
kijkt dus veel minder naar het gedrag van klanten op de 
site of naar de informatie die ze hebben gedownload. 
Dit is in overeenstemming met de eerdere uitkomst dat 
bedrijven het websitebezoek beperkt analyseren. Bij 
eerste contacten die direct telefonisch worden opgevolgd, 
betreft het sitebezoekers die in zicht komen als ze zelf de 
(grote) stap nemen om een contactbutton aan te klikken.

Hier ligt dus veel potentieel om het rendement op 
marketing- en salesinspanningen te verhogen. Er is nu 
vrijwel geen informatie over het online gedrag. Dus moet 
telefonisch gecheckt worden of een prospect voldoet aan 
de doelgroepcriteria. Een derde van de respondenten heeft 
al wel MQL- en SQL-profielen opgebouwd en onderneemt 
op basis hiervan actie.

Antwoord
  Alle eerste contacten worden gebeld

  Een lead die voldoet aan de MQL-criteria wordt gebeld 

  Een lead die voldoet aan de SQL-criteria wordt gebeld 

  Anders, namelijk als er expliciet gevraagd wordt contact  

 op te nemen

Wanneer wordt een lead
telefonisch opgevolgd?

4%

14%

16%

67%
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Accountmanagers willen snel scoren en 
vergeten de nurturing. 
Opvallend is dat 40% van de ongekwalificeerde leads 
door relatief dure verkopers wordt opgevolgd. Er is bij 
deze leads nog geen verkoopmogelijkheid gedetecteerd 
(of ontwikkeld), dus zitten ze nog niet in de werkelijke 
sales funnel. Het lijkt erop dat verkopers zijn opgelijnd 
om op korte termijn zichtbare resultaten te behalen. De 
contacten staan op hun naam, maar eigenlijk hebben ze 
al hun aandacht nodig voor leads die al verder zijn in de 
funnel. Ze doen vaak aan operationele marketing zonder 
prospects voldoende te ‘voeden’ met interessante content 
om een relatie op te bouwen en top of mind te blijven 
op het moment dat er werkelijk een order afgesloten kan 
worden.

Prospects verdwijnen uit zicht als ze niet 
meteen zaken willen doen. 
Bijna een kwart van de bedrijven borduurt onvoldoende 
voort op eerdere marketing- en salesinspanningen. 
Prospects zijn wel goed gekwalificeerd maar wanneer 
die niet snel genoeg tot zaken willen komen degraderen 
ze hen weer tot suspects. Wanneer verkoop geen 
verantwoordelijkheid meer neemt over die relaties en 
marketing het bestaan ervan niet kent, verdwijnen ze 
na een tijdje vaak zelfs helemaal uit zicht . Dus valt 
een toekomstige opportunity buiten de toekomstige 
campagnes en acties. De kans bestaat zelfs dat deze leads 
via de aankoop van een database als nieuw contact weer 
worden benaderd, met alle ergernissen van dien. 

Antwoord
  Niets. Deze blijven in het CRM-systeem onder de 

  verantwoordelijkheid van de verkoopmedewerker

  Deze leads worden weer omgezet naar status MQL:   

 marketing draagt zorg voor verdere nurturing tot deze weer  

 voldoet aan de criteria 

  Deze worden uitgekwalificeerd en verdwijnen uit het  

 proces 

  Weet niet/geen idee

Wat gebeurt er met overgedragen 
leads waaruit blijkt dat er geen 
verkoopmogelijkheid is?

22%

6%

32%

40%
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Contactinformatie vooral vastgelegd in 
CRM-systeem. 
Prospects hebben in het koopproces meerdere contacten 
met een potentiële leverancier. Dat kan starten bij een 
websitebezoek, een reactie op een digitale nieuwsbrief of 
een blog. Daarnaast kan (ook) offline contact plaatsvinden. 
Bij de meeste bedrijven (56%) wordt informatie over alle 
contactmomenten vastgelegd. Maar we zagen eerder 
dat men doorgaans (lang) niet alle informatie over het 
sitebezoek vastlegt, analyseert en gebruikt voor marketing 
automation. Dus zal het CRM-systeem de belangrijkste 
informatiebron zijn. Denk hierbij aan registratie 
van het eerste informatieverzoek, bezoekverslagen, 
beurscontacten, e-mails en telefonische contacten. 

Koude ‘leads’ worden onvoldoende 
opgewarmd. 
Eerder bleek dat 67% van de bedrijven alle eerste 
contacten nabellen. Dat zijn met name de bedrijven die 
leads al na één contactmoment overdragen van marketing 
naar sales. Deze bedrijven hebben logischerwijs ook geen 
criteria voor MQL- en SQL-leadkwalificatie opgesteld. Als 
gezegd kan het zijn dat een suspect bij het eerste belletje 
door sales nog te koud is. Dan ontbreekt het deze bedrijven 
aan strategie om de relatie in het vizier te houden en te 
voeden. Sales houdt de verantwoordelijkheid over de 
suspects, maar die zitten niet in de zichtbare funnel waar 
ze dagelijks op werken. Dus ebt de aandacht snel weg, 
terwijl het in de snelle online wereld niet meer genoeg is 
om na een jaar per telefoon te vragen of de situatie bij de 
suspect al is veranderd.

Antwoord
  Ja, alle contactmomenten

  Ja, maar niet alle contactmomenten

  Nee 

Legt uw organisatie alle contactmomenten 
(off- en online) vast?

13%

31% 56%

3%

Antwoord
  Bij 1 contactmoment

  Tussen 2 en 3 contactmomenten

  Tussen 4 en 5 contactmomenten

  Tussen 6 en 10 contactmomenten

  > 10 contactmomenten 

Na hoeveel relevante contactmomenten 
wordt een lead gemiddeld door marketing 
aan verkoop overgedragen?

10%

54%
33%
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Grootste uitdagingen zitten in 
doelgroepbereik en relatiebouw. 
Een goede afstemming van de marketing- en 
verkoopstrategie is belangrijk om nieuwe klanten binnen 
te halen. Het proces begint bij het eerste contact en 
eindigt bij het zetten van de handtekening. Daartussen 
is er een aaneenschakeling van acties, activiteiten en 
contactmomenten. We hebben de respondenten gevraagd 
waar in deze keten het meeste verbeterpotentieel zit. Op 
dit moment wordt het contact leggen met de doelgroep 
als de grootste uitdaging gezien (44%). Verder hebben de 
respondenten moeite om prospects uit de juiste doelgroep 
in de funnel te krijgen (30%). Ook het opbouwen van een 
relatie met de juiste content op het juiste moment is een 
aandachtspunt (30%).

Distributie van relevante content (nog) niet 
gezien als de sleutel. 
Het ontwikkelen van een integrale contentstrategie, het 
creëren van content en het inzetten hiervan in campagnes 
scoren beduidend lager. Dat lijkt logisch omdat men eerst 
in contact met mensen uit de juiste doelgroep wil komen. 
Maar als leads vervolgens niet gevoed worden met de 
juiste content, ontwikkelen ze zich niet tot verkoopklare 
prospects. Dit proces is vergaand te automatiseren, maar 
slechts weinig bedrijven maken nu gebruik van marketing-
automationtools. Ze hebben het te druk met leads 
genereren. Hier lijkt sprake van een kip-eisituatie: omdat 
marketing en sales te veel tijd kwijt zijn met het genereren 
en selecteren van leads, hebben ze niet genoeg tijd om 
zich in een marketing-automationsysteem te verdiepen 
dat dit proces efficiënter kan maken. 

Wat zijn binnen uw marketing- en 
verkoopproces de grootste uitdagingen? 
(maximaal 3 keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

In contact komen met de doelgroep 44%

Opbouwen van een relatie 30%

Verkrijgen van de juiste doelgroep in de 
funnel 30%

Opzetten van marketingcampagnes 
met relevante content die de contacten 
kunnen nurturen

12%

Opzetten, meten en bijsturen van een 
doorlopende contentstrategie met de 
bijbehorende contentmiddelen, -kanalen 
en -activiteiten

11%

Verkoopleads die nog geen concrete 
opportunity zijn blijven onbeheerd achter 
en vallen tussen wal en schip 

10%

Produceren van relevante content 8%

Ontwikkelen van de relatie door verkoop 
met een contact- en contentstrategie na 
de overdracht van marketing

5%

Bij het overdragen van marketing naar 
sales blijkt de lead over het algemeen nog 
te koud te zijn

3%

Anders, namelijk: weet niet, selectie van 
meest kansrijke partijen 2%



22

 “Voor 44% is in 

contact komen met 

de doelgroep de 

grootste uitdaging. 

Vervolgens heeft 

30% moeite met het 

opbouwen van een 

relatie. Relevante 

content kan hierbij 

de oplossing 

bieden.”

Effectiviteit in leadgeneratie voor verbetering 
vatbaar.
Bijna 30% van de bedrijven erkent (helemaal) niet effectief 
te zijn in het genereren van leads. Deze bedrijven hebben 
over het algemeen minder geavanceerde tooling en 
processen om websitebezoek in kaart te brengen. Verder 
zien ze relatief vaker leads die nog niet klaar zijn voor een 
sales opportunity, weglekken uit het proces.

0 20 40 60 80 100

Hoe effectief is uw organisatie in 
leadgeneratie?
(5 = zeer effectief, 1 = helemaal niet effectief)

Antwoord
 Zeer effectief

 Effectief

 Neutraal

 Niet effectief

 Helemaal niet effectief

28%

38%

21%

8%

5%
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Reacties: 
   “Sales en marketing zijn twee zijden van dezelfde 
medaille. Beiden richten zich op het belangrijkste 
onderdeel van de organisatie, namelijk de klant. Een 
goede marketeer weet dat in de huidige markt, vol 
innovatie en versnelling, kortetermijndoelstellingen 
dienen te worden behaald. Tegelijkertijd weten 
salesprofessionals dat klanten tegenwoordig vertrouwen 
heel belangrijk vinden. Dit kun je alleen opbouwen als 
je naar de lange termijn kijkt. De integratie van sales en 
marketing is daarom momenteel zeer wenselijk om te 
voldoen aan de verwachtingen van de klant.”

   “Sales en marketing werken hand in hand. Sales 
kan er bij marketing op vertrouwen dat contacten 
behouden worden zonder dat zij hoeven te bellen of 
enorme task lists bij hoeven te houden. Ons marketing-
automationsysteem is hierbij essentieel.”

   “Marketing en sales kunnen elkaar juist versterken. 
Marketing kan dingen oppakken waar sales minder goed 
in is en andersom. Cruciaal is wel een goede 

samenwerking vanaf de start. Dus marketing moet 
aanhaken bij het salesoverleg en marketing moet sales 
betrekken bij campagnes.”

   “Marketing dient de strategie van de organisatie naar 
buiten te brengen waarbij de volgende fase de salesfase 
betreft. Marketing dient te zorgen dat de juiste klanten 
bij ons aankloppen waarna sales het werk kan gaan doen 
om opdrachten binnen te halen.”

   “Marketing en sales kunnen prima met elkaar 
samenwerken. Elkaars belangen identificeren en 
elkaar helpen in het realiseren van gezamenlijke en 
functiespecifieke doelen is een belangrijke basis. 
Overige factoren zijn management dat erop gericht is 
samenwerking te stimuleren en het samenstellen van 
multidisciplinaire marketing en salesteams.”

   “Naar mijn mening zal de scheiding tussen marketing 
en sales steeds verder verdwijnen, onder meer door 
marketing automation.”

Deze stelling werd onderbouwd met het volgende: Het DNA van sales is anders dan marketing. Sales 
denkt korte termijn in handtekeningen en in het aantal hot leads; marketing denkt middellange termijn, 
in vorm, inhoud en creativiteit.

Maar liefst 90% van de respondenten is het niet eens met de stelling. Dat is goed nieuws. We zagen 
eerder dat leads die geen directe verkoopkans bieden, vaak weglekken in de organisatie. Daar komt 
verbetering in als sales en marketing beter samenwerken en doen waar ze goed in zijn. Hier een greep 
uit de reacties.

Stelling.

“Marketing en sales zullen nooit goed met elkaar samenwerken.”



Stap voor stap relaties bouwen. 
In onderstaand model zetten we de factor tijd af tegen 
vertrouwen. Zakelijk vertrouwen wordt opgebouwd 
middels 7 - 9 relevante contactmomenten. Door 
meerdere waardevolle contactmomenten ontstaat er 
vertrouwen en aldus de zakelijke relatie. Veel te vaak zie 
ik bedrijven echter allerlei contactmomenten ‘los’ van 
elkaar organiseren. Zoals een nieuwsbrief, social media, 
telemarketing, beurzen en contentmarketing. Omdat de 
verbindende factor ontbreekt ontstaat er geen relatie. 
Verder zie ik regelmatig dat leads die door marketing 

worden overgedragen aan sales, nog onvoldoende 
opgewarmd zijn. De verkoper zit dan met een probleem: 
hoe ga je nog 5 keer relevant zijn? Vaak wordt al bij het 
derde contactmoment een offerte gestuurd. Meestal 
zinloos, want de relatie is nog onvoldoende opgewarmd. 
Het is veel effectiever de verkoper pas aan tafel te zetten 
bij contactmoment 5 of 6. Tevens is het dan belangrijk 
om ook de overige contactmomenten van tevoren te 
regisseren. Op deze wijze wordt de relatie stapje voor 
stapje opgewarmd middels een heldere contactstrategie.
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  Expertview 

Expertview Maxim Spek.
Stap voor stap relaties bouwen  

Gemiddelde
B2B-organisatie

Top B2B-
organisatie
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Contactmomenten verbinden door
kennis delen. 
In onze visie kun je de verschillende contactmomenten 
met elkaar verbinden door het delen van kennis aan de 
hand van een spannend thema. Hierbij is het belangrijk dat 
dit thema tevens voldoende aansluit bij je onderscheidend 
vermogen. Bij voorkeur zetten we dan content in die 
gebaseerd is op kennis over de doelgroep zelf. Hiervoor 
gebruiken we onze benchmarkmethodiek. Op deze 
wijze kunnen de verkopers met je prospect sparren over 
interessante thema’s zonder je product te pushen en zitten 
ze pas aan tafel als de relatie is opgewarmd.

ProSpex Maturity Matrix. 
Op basis van jaren onderzoek hebben we vorig jaar voor 
het eerst de leadgeneratie-Maturity Matrix opgesteld. 
Het model geeft inzicht in de stadia van volwassenheid 
waarin een bedrijf zich kan bevinden op het gebied van 
B2B-leadgeneratie. De verschillende factoren bieden 
herkenning en houvast voor het opstellen van een strategie. 
Het bereiken van het ‘sniper’-stadium hoeft overigens 
niet voor elk bedrijf de heilige graal te zijn. Bedrijven met 
een doelgroep kleiner dan 1000 bedrijven kunnen prima 
effectief zijn zonder een marketing-automationoplossing. 
Nieuw dit jaar in het model is het verkoopteam. Steeds 
vaker zie ik dat onze klanten hun verkoopteam kunnen 
verkleinen doordat met steeds hogere kwaliteit leads 
gewerkt wordt. De grote uitdaging voor veel van onze 
klanten is wel het feit dat ‘productverkopers’ niet meer 
succesvol zijn met een op kennis delen gebaseerde aanpak. 
Een compact team van consultative sellers is het resultaat.

Het gemiddelde en de toppers in B2B-
leadgeneratie. 
Op basis van het benchmarkonderzoek hebben we in 
het maturity matrix model op de volgende pagina een 
bandbreedte kunnen waarnemen hoe het gemiddelde 
B2B-bedrijf m.b.t. de volwassenheid in leadgeneratie 
georganiseerd is over de verschillende aspecten.
Met daarnaast ook het inzicht in de positie en bandbreedte 
van de meer effectieve en succesvolle B2B-bedrijven.

  Expertview 

Expertview Maxim Spek.
Stap voor stap relaties bouwen  
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Maturity model.
Hoe volwassen is jouw organisatie?

Business Profile

Frozen Warm caller      Profiler Sniper

Typering Schieten met hagel 
(cold callers) Schieten gerichter Schieten met scherp

Schieten 
volautomatisch met 
scherp

Doelgroep- 
database

Alleen conversies 
worden geregistreerd

Verzamelen 
contactgegevens en 
basisprofielen

Opbouwen van 
profielen staat 
centraal

Profielenopbouw en 
verrijken middels lead
scoring

Contactstrategie ‘Single step’ outbound, 
zonder cohesie

‘Two step’-outbound 
campagnes, 
verzamelen conversies 
en klantgegevens

‘Multistep’, 
combineren inbound 
met outbound 
campagnes

Inbound-outbound 
communicatiemix met 
relevante content

Contentstrategie Geen content
Losse content veelal 
voor eind van de 
verkoopproces

Geïntegreerde content 
voor delen van het 
koopproces 

Geoptimaliseerde 
content voor het 
gehele koopproces

Social media Enkel kanaal Meerdere kanalen Gekoppelde kanalen Volledig geïntegreerd 
met alle systemen

Inzicht in 
resultaten

Geen 
conversieanalyse, 
geen inzicht in 
websitebezoek

Basis conversie- 
analyse en –
rapporten van ook 
websitebezoek

Gevorderde conversie, 
segmentatie 
en targeting, 
personalisatie 
mogelijk

Multichannel-analyses 
en optimalisatie op 
conversie, 1-op-1 
personalisatie

Rapportage & 
Analyse

Verkooprapportage 
van KPI’s aan het eind 
van de funnel

Verkooprapportage en 
rapportage van eerste 
conversies

Verkooprapportage en 
gevorderd inzicht in 
multichannel- 
conversie en nurture-
resultaten 

Volledig inzicht in 
ontwikkeling van 
verkoopfunnel in 
de verschillende 
marketing- en 
verkoopfases

Organisatie Ad-hocbasis Stagiair of 
deeltijdspecialist Fulltimespecialist Meerdere 

fulltimespecialisten

Verkoop
Relatief groot 
verkoopteam van 
productverkopers

Afgestemd  
verkoopteam van 
productverkopers

Afgestemd 
verkoopteam van 
consultative sellers

Geoptimaliseerd klein 
team van consultative 
sellers

Tools Gratis of geen tools

Webanalysetools, 
A/B-testing, 
e-mailmarketing, 
IP-trackingtools

Online targeting en 
content-flowtools, 
klantonderzoek, test 
marketing automation

Marketing 
automation, 
geautomatiseerde 
omnichannel- en 
gepersonaliseerde 
tools

Budget
Ad-hoc, vaak 
onderdeel van het 
verkoopbudget

Separaat verkoop- en 
marketingbudget

Marketingbudget en 
verkoopbudget, naast 
verkoop KPI’s ook 
eerste marketing KPI’s

Geïntegreerde 
verkoop & 
marketingbudget met 
heldere KPI’s 

Gemiddelde
B2B-bedrijf 

Top 
B2B-bedrijf
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Succesvolle B2B-bedrijven: 
   Hebben veel beter zicht op de totale funnel: ze zien 
hoe leads doorschuiven; ze weten dus wat werkt en 
wanneer ze gas moeten geven.

   Rapporteren niet alleen over verkoopresultaten, maar 
ook over marketing KPI’s om de pipeline met leads gevuld 
te houden en daarmee koud bellen te voorkomen.

   Maken gebruik van marketing automation om 
processen rond het genereren en opwarmen van leads 
vérgaand te automatiseren.

   Hebben het CRM-systeem gekoppeld aan tools voor 
marketing automation, sitemonitoring en e-mailmarketing 
om sneller en effectiever te opereren. 

CRM, mailingtools en Google 
Analytics favoriet.
Driekwart van de respondenten gebruikt een CRM-
applicatie voor het opslaan van klantinformatie en het 
beheren van relaties. Daarmee is dit de belangrijkste 
applicatie voor het sales- en marketingproces. Doorvragen 
leert dat de CRM-applicatie in meer volwassen 
marketingorganisaties ook koppelingen heeft met 
marketing automation en bijvoorbeeld tools voor opt-in 
of mailings. Daarmee vervult CRM een spilfunctie. Verder 
hebben veel organisatie (65%) tools voor het genereren en 
distribueren van een digitale nieuwsbrief via e-mail. 

Voor de basisanalyse van bezoekgegevens over website 
wordt veel gewerkt met Google analytics (64%). Tools 
voor social-mediamonitoring en -management hebben bij 
bijna 40% een plaats in het applicatiepark. Verder wordt bij 
marketing en sales nog veel gewerkt met Excel-bestanden 

voor rapportage en analyse. Vaak moeten hiervoor 
gegevensbestanden handmatig worden overgenomen. Dat 
is foutgevoelig en tijdrovend. Door dat laatste zijn de data 
wellicht niet meer actueel.

  Hoofdstuk 4

Nieuwe technologie:
blijft marketing automation een belofte?
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Nieuwe technologie en integratie van informatie maken het mogelijk om meer te weten te komen over 
prospects. Wat zijn hun antecedenten? Welk gedrag etaleren ze op de bedrijfssite en op social media? 
Downloaden ze documenten? Lezen ze de digitale nieuwsbrief? En hoe ver zijn ze eigenlijk in het 
koopproces? Die informatie kan worden gebruikt om prospects trefzeker door de funnel te loodsen. 
En dat proces is vérgaand te automatiseren. Hoe ver zijn bedrijven hierin? Dat maakt dit hoofdstuk 
duidelijk.

LEAD
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Welke applicaties worden binnen uw 
organisatie gebruikt voor het marketing- en 
verkoopproces? 
(meerdere keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

CRM 75%

E-mail (nieuwsbrief) 65%

Google Analytics 64%

CMS/website 61%

SEO-tools 39%

Social-mediamonitoring en -management 38%

Excel 38%

CMS/blogsite 22%

Online marktonderzoek 19%

(Project)planningsoftware 10%

 “In het licht van de 

uitdaging om in 

contact te komen en 

relaties op te bouwen 

in de doelgroep, 

heeft 61% van de 

marketing-

automation-

gebruikers 

problemen met de 

kwaliteit van de 

database.”
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Marketing-automationtools sterk in 
opkomst. 
Op dit moment gebruikt een vijfde van de bedrijven 
marketing-automationtools om hun online marketing 
te automatiseren. Dat percentage kan snel stijgen, want 
45% overweegt serieus deze tools te gaan gebruiken. Een 
kanttekening hierbij is dat veel bedrijven in de benchmark 
van vorig jaar dit ook van plan waren, maar de groei van 
gebruikers slechts 2% bedraagt.

De restgroep van 35% is niet van plan marketing automation 
te gaan inzetten. Deze bedrijven bedienen meestal 
kleinere doelgroepen (< 500 organisaties). Investeren in 
marketing automation lijkt voor hen niet lonend omdat 
hun markt zeer overzichtelijk is. Maar misschien gaat 
het om doelgroepen die langzaam opwarmen waardoor 
veel contactmomenten en content nodig is. Dan kost de 
opvolging zonder marketing-automationtools veel tijd. 

Moderne tooling, maar kwalitatieve data 
blijft het kernprobleem. 
De grootste uitdaging bij marketing automation blijft de 
kwaliteit van de database (61%). Dit zal zeker te maken 
hebben met het ontbreken van een (goede) integratie 
met CRM. Bijna 40% van de respondenten ziet dit als een 
belangrijke uitdaging.
Wanneer marketing automation wordt gekoppeld aan 
landings- en conversiepagina’s kan de database snel 
groeien, bijvoorbeeld met informatie die wordt ingevuld 
in formuliervelden. Het matchen van online gedrag en 
conversie met CRM maakt het mogelijk om het kaf van 
het koren te scheiden. Dit is bij ruim een kwart van de 
respondenten problematisch. 

Ook lead scoring en content flows zijn 
zorgenkindjes. 
Het ontbreken van een goede content- en contactstrategie 
kan leiden tot het weglekken van leads. Het is zaak om 
klantdata na het eerste contact actueel te houden en 
steeds verder te verrijken. Dat lukt lang niet alle bedrijven. 
Circa een kwart heeft moeite om buyer persona’s te 
identificeren en een realistische vorm van lead scoring op 
te zetten. Nog zorgelijker is dat een derde niet in staat is 
relevante content te produceren voor het inrichten van 
nurture flows. En tot slot is telesales niet overal goed 
inzetbaar om de buyer journey te begeleiden. 

Antwoord
  Ja

  Nee, maar we zijn het wel van plan

  Nee, en we zijn het ook niet van plan

Maakt u al gebruik van marketing 
automation?

45%

35%
20%
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Wat zijn volgens uw ervaringen 
de belangrijkste uitdagingen of 
aandachtspunten bij het succesvol 
implementeren van marketing automation? 
(maximaal 3  keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Kwaliteit van de database 61%

Integratie met CRM 39%

Buyer persona’s bepalen 27%

Opzetten van realistische leadscoring 21%

Creëren van relevante content om nurture 
flows te bouwen 33%

Kwalificeren van de leads middels 
telemarketing 12%

Aannemen/inhuren van marketeers met 
de juiste skills 9%

Buy-in van verkoop 6%

Anders, namelijk simpel houden, korte 
processen en definiëren van heldere 
doelen

6%

Vooral rapportage over sales, minder over 
marketingresultaten. 
Rapportage op basis van sales KPI’s voeren de boventoon. 
Op zich begrijpelijk want het aantal nieuwe opdrachten 
en de omvang van de sales funnel zijn eenvoudig te 
kwantificeren. Maar marketing moet de basis leggen om de 
pipeline te vullen en leads op te warmen. Daarover is veel 
minder bekend. Een groot deel van de bedrijven heeft geen 
goed beeld van de resultaten die marketinginspanningen 
hebben opgeleverd. Slechts een vijfde produceert 
rapporten over het aantal downloads, MQL’s en het bereik 
van social media. Verder houdt maar 10% de doorlooptijd 
bij van het eerste contact tot de fase van SQL. 

Kortom, bedrijven weten weinig over de bijdrage van 
marketing aan sales. Er zijn ook geen marketing KPI’s om 
te bepalen welke marketingactiviteiten moeten worden 
geïntensiveerd om de continuïteit en groei te waarborgen. 
En als het begin van de funnel mistig is, weten bedrijven 
niet hoe ze verdere ontwikkeling van prospects ten aanzien 
van hun koopproces het beste kunnen beïnvloeden. Verder 
is het opvallend dat waar 45% van de respondenten eerder 
meldde dat branding een hoge prioriteit heeft, hier maar 
8% blijkt te rapporteren over de merkbekendheid. 



Alleen (real-time)dashboards met 
salesinformatie. 
Hiervoor zagen we dat bedrijven vooral rapporten 
genereren over nieuwe opdrachten en de aanwas in de 
sales funnel. Nadere analyse leert dat deze informatie 
met name middels real-timedashboard beschikbaar is. 
Men heeft hiervoor een geavanceerd CRM-systeem. 
Organisaties die een bredere set aan KPI’s hebben en 
hierover ook rapporteren moeten vaker semiautomatisch 
of meer handmatig informatie verzamelen. 
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Wat rapporteert u periodiek aan 
management/directie? 
(meerdere keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Aantal nieuwe opdrachten 55%

Omvang sales funnel 44%

Aantal websitebezoekers 38%

Klanttevredenheid 32%

Aantal downloads/conversies 21%

Aantal MQL’s 21%

Social-mediabereik en -engagements 22%

Doorlooptijd van eerste conversie naar 
SQL 10%

Merkbekendheid 8%

Anders, namelijk nog geen periodieke 
rapportage 15%

Antwoord
  Ja, wij hebben informatie en resultaten in een 

  real-timedashboard 

  Redelijk snel. De data stellen we (semi)automatisch samen  

 tot een dashboard/rapportage 

  Nee niet snel. We moeten de data uit verschillende bronnen  

 halen, analyseren en bewerken tot een leesbaar rapport/ 

 dashboard

  Anders, namelijk weet niet, via bezoekrapportages,   

 (nog) niet mogelijk

Heeft u deze rapportage(s) snel opgeleverd? 

0 20 40 60 80 100

47%

18%

12%

23%

Geen rapportagetools voor de volledige 
funnel. 
Op marketing KPI’s wordt nagenoeg niet minder 
gerapporteerd, dus stuurt het management hier ook 
nauwelijks op. Bedrijven zijn ook veel tijd kwijt als ze 
op verschillende marketing KPI’s willen rapporteren 
omdat die gegevens niet direct voorhanden zijn en 
zich in verschillende bronnen bevinden. Er is dus een 
rapportagetool nodig die alle informatie over marketing 
en sales KPI’s genereert en zowel de ontwikkelingen in de 
funnel als de herkomst van leads kan plotten. Pas dan is 
duidelijk waar gaten gaan vallen in de funnel en hoe het 
succes is te verhogen. Nu tasten nog veel bedrijven in het 
duister als het gaat om de inhoud van de marketing funnel. 
Dus weten ze ook niet of de verkoopfunnel voldoende 
gevuld blijft. 
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Reacties: 
   “Tot op heden hebben we de bijdrage niet in beeld, 
maar nu we een contentmarketeer in huis hebben en 
over marketing-automationtools beschikken, is het de 
bedoeling dat het inzichtelijker wordt.” 

   “Hoewel er nog zeker dingen beter kunnen, is 
marketing voor het grootste gedeelte verantwoordelijk 
voor onze groei.” 

   “Binnen onze organisatie wordt het besef omtrent het 
belang van marketing breed gedragen. Budget is daardoor 
op voorhand beschikbaar op basis van onderbouwde 
plannen en ideeën.” 

   “Wij zijn ervan overtuigd dat de relevantie van goede 
marketing groot is, ondanks het feit dat we de resultaten 
niet altijd kunnen aantonen.” 

   “Ik ben stellig van mening dat marketing geen 
sluitpost mag zijn. Meer investeren in marketing op een 
efficiënte en effectieve wijze is van groot belang. Maar 
we hebben nu te weinig kennis. Hulp is een vereiste.”

   “Marketingbudget wordt bij ons ingezet op 
campagnes en events, niet zozeer op de verwachte ROI. 
Marketingconversie is voor ons niet makkelijk te meten.”

   “Onze directie is zeer salesgericht. 
Marketingactiviteiten worden vrij ad hoc gestart en 
beëindigd, zonder onderbouwd resultaat.”  

   ”Marketing is een van de speerpunten binnen ons 
strategisch beleid.”  

Ruim driekwart van de respondenten is het niet eens met deze stelling. Maar ze zijn op dit moment 
nog lang niet allemaal in staat om aan te tonen welke bijdrage marketing levert aan de omzet. Hier een 
greep uit de reacties. 

Stelling.

“Het marketingbudget is een sluitpost in de begroting omdat 

het niet lukt de bijdrage aan sales zichtbaar te maken.”



Succesvolle B2B-bedrijven: 
   Weten leads beter op te warmen, waardoor ze minder 
afspraken nodig hebben om een offerte uit te brengen. 
15% hogere conversieratio (2,9 afspraken zijn nodig om 
een offerte uit te brengen, t.o.v. 3,4 gemiddeld).

   Helpen prospects in een vroeg stadium om hun visie 
vorm te geven waardoor de propositie hier beter op 
aansluit en winratio’s in de funnel omhooggaan.

   Hebben ook een hogere conversieratio aan het eind 
van de funnel: de winratio van offerte naar een deal is 
beduidend beter. 17% hogere conversieratio (1 op de 3 
offertes resulteert in een deal, t.o.v. 3,6 gemiddeld).

   Hebben veel meer zicht op de conversieratio’s in het 
traject leadgeneratie- afspraak-offerte-deal.

  Hoofdstuk 5

De conversiebenchmark:
wat is het ideale traject van lead naar order?
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Er zijn verschillende middelen inzetbaar om in contact te komen met de doelgroep en relaties te 
versterken. Welke daarvan zijn het meest effectief per fase in de funnel? En is er voldoende synergie 
tussen marketing en sales bij het genereren van omzet? Voor het antwoord op die vragen zijn harde 
cijfers over de conversie nodig. En om het conversieproces in goede banen te leiden is een integrale 
contact- en contentstrategie vereist. Wat weten bedrijven over suspects en prospects? Hoe gebruiken 
ze die kennis? En wat is het resultaat? Daarover gaat dit hoofdstuk. 

De website is de nummer 
1-conversiemachine. 
De eigen website is met 70% het belangrijkste 
conversiepunt. Dat sluit aan op de eerdere uitkomst dat 
online marketing topprioriteit krijgt in de marketing. Ook 
evenementen brengen nog steeds veel leads binnen (40%), 
hoewel de gouden tijden van beurzen achter ons liggen. 
Mogelijk doelen de respondenten op evenementen voor 
kleine groepen zoals laagdrempelige lunch- en 

ontbijtsessies. Daarnaast blijven de directe (verkoop)
contacten een belangrijk conversiepunt. Dat geldt voor de 
verkoop buitendienst, de binnendienst en het callcenter 
(respectievelijk 39%, 21% en 22%). 
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Welke kanalen en middelen zijn de 
belangrijkste bronnen voor een eerste 
conversie naar een MQL? 
(maximaal 3 keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Onze eigen website 70%

Evenementen 40%

Verkoop buitendienst 39%

Social-media(engagement) 22%

Callcenter/telemarketing 22%

Verkoop binnendienst 21%

Onze blogsite 12%

Online advertenties 9%

Offline direct-marketing 8%

Service (support, helpdesk, aftersales) 8%

Externe online kanalen 5%

Offline advertenties 4%

Anders, namelijk geen zicht op 5%

 “50% van de B2B-

bedrijven heeft 

geen zicht op de 

conversieratio van de 

marketing-

inspanningen naar 

een verkooplead.”
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Middelen om sitetraffic te genereren en in 
contact te komen. 
We zagen eerder dat bedrijven het lastig vinden om 
met de doelgroep in contact te komen en een relatie op 
te bouwen. Online en offline adverteren is volgens de 
respondenten niet de manier om contacten te leggen. 
De site heeft nog het meeste bereik, maar hoe trek 
je bezoekers? Zoekmachinemarketing lijkt voor veel 
bedrijven geen optie meer (4%!). Het is moeilijk om SEA 
effectief te blijven inzetten. In de wereld van ad blockers 
worden grote sommen euro’s verbrand en moet je bijna 
fulltime bezig zijn met SEO om een top 10-positie bij 
Google te behouden. De oplossing lijkt te liggen in 
contentmarketing (32%) en social media (29%) als extra 
contactkanaal. Daarom vinden we die terug op nummer 2 
en 3 in de lijst van kanalen en middelen. 

Welke kanalen en middelen zijn belangrijk 
voor het verkrijgen van bereik en verkeer 
naar een eerste conversie? 
(maximaal 3 keuzemogelijkheden)

Antwoord Percentage

Website 60%

Contentmarketing 32%

Social media 29%

Beurzen/events 26%

Zoekmachinemarketing 24%

Callcenter/telemarketing 22%

Direct mail 18%

Databasemarketing 13%

PR 12%

Online bannermarketing 10%

Retargeting / display marketing 8%

Adverteren via RTV en print 2%

Anders, namelijk e-mailmarketing, weet 
niet, geen zicht op 4%
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Weinig zicht op de conversieratio van 
suspects en prospects. 
Maar liefst 60% van de bedrijven weet niet hoeveel unieke 
sitebezoekers nodig zijn om een Marketing Qualified Lead 
te genereren. Als dit wel bekend is, zijn dit gemiddeld 50 
bezoekers. Verder heeft de helft van de bedrijven geen 
idee hoeveel MQL’s vereist zijn om het gewenste aantal 
Sales Qualified Leads te verkrijgen. Als men dit wel weet 
zijn gemiddeld negen MLQ’s nodig voor een SQL. 

Kortom, men heeft weinig zicht op het beoogde rendement 
in de funnel. Eerder zagen we al dat leads in eerste instantie 
worden opgevolgd door verkopers die alleen willen weten 
of er een concrete opportunity is. Zo niet dan verdwijnt 

de suspect uit beeld. In plaats van het voeden van leads 
blijven bedrijven koud bellen op ad-hocbasis. Ze merken 
dat die acties steeds minder resultaat opleveren. Mensen 
willen zeker niet op hun bedrijf lastig gevallen worden met 
interruptiemarketing en productpush. 

Gemiddeld zijn 3,4 SQL’s nodig om een offerte te kunnen 
uitbrengen en leidt 1 op de 3,6 offertes tot een deal. Het 
is de vraag of bedrijven hun scores zo scherp in beeld 
hebben. Hiervoor zagen we immers dat er maar weinig 
zicht is op de conversieratio’s. 

Antwoord
  < 25

  25 - 50 

  50 - 75

  75 - 100

  > 100

  Hebben we geen zicht op

Hoeveel unieke bezoekers heeft u op de 
website nodig om een Marketing Qualified 
Lead te genereren?

9%

7%
60%

16%

4%

4%

Antwoord
  < 5

  5 - 10 

  10 - 20

  > 20

  Hebben we geen zicht op

Hoeveel Marketing Qualified Leads heeft uw 
bedrijf gemiddeld nodig om tot een Sales 
Qualified Lead (gekwalificeerde afspraak) 
te komen?

23%

6%5%

50%

16%



Antwoord
  1 - 2

  3 - 4 

  5 - 10

  > 10

  Hebben we geen zicht op

Hoeveel afspraken heeft uw bedrijf 
gemiddeld nodig om tot één offerte te 
komen?

25%

15%

13% 44%

3%

Antwoord
  1 - 2

  3 - 4 

  5 - 10

  > 10

  Hebben we geen zicht op

Hoeveel offertes heeft uw bedrijf gemiddeld 
nodig om tot één deal te komen?

39%

32%
15%

11%

3%
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Reacties: 
   “Tot op heden hebben we de bijdrage niet in beeld, 
maar nu we een contentmarketeer in huis hebben en 
over marketing-automationtools beschikken, is het de 
bedoeling dat het inzichtelijker wordt.” 

   “Hoewel er nog zeker dingen beter kunnen, is 
marketing voor het grootste gedeelte verantwoordelijk 
voor onze groei.” 

   “Binnen onze organisatie wordt het besef omtrent het 
belang van marketing breed gedragen. Budget is daardoor 
op voorhand beschikbaar op basis van onderbouwde 
plannen en ideeën.” 

   “Wij zijn ervan overtuigd dat de relevantie van goede 
marketing groot is, ondanks het feit dat we de resultaten 
niet altijd kunnen aantonen.” 

   “Ik ben stellig van mening dat marketing geen 
sluitpost mag zijn. Meer investeren in marketing op een 
efficiënte en effectieve wijze is van groot belang. Maar 
we hebben nu te weinig kennis. Hulp is een vereiste.”

   “Marketingbudget wordt bij ons ingezet op 
campagnes en events, niet zozeer op de verwachte ROI. 
Marketingconversie is voor ons niet makkelijk te meten.”

   “Onze directie is zeer salesgericht. 
Marketingactiviteiten worden vrij ad hoc gestart en 
beëindigd, zonder onderbouwd resultaat.”  

   ”Marketing is een van de speerpunten binnen ons 
strategisch beleid.”  

De meningen over deze stelling zijn sterk verdeeld: 55% is het ermee eens en 44% niet. Sommige 
bedrijven hebben al stappen gezet naar online consultative selling, terwijl andere aangeven dat dit 
niet de aangewezen weg is omdat hun aanbod zich hier niet voor leent. Een aantal reacties uit beide 
kampen:

Stelling.

“Door de digitalisering van het oriëntatie- en verkoopproces 

wordt over een paar jaar gewerkt met een volledig vernieuwd en 

compact verkoopteam van ‘consultative sales’ die klanten met 

relevante content begeleiden in het koopproces.”



ProSpex Amsterdam BV
Travelport Gebouw
Radarweg 545
1043 NZ Amsterdam

T     +31(0)88-0150700
E     info@prospex.nl
W   www.prospex.nl

GO2socialmedia BV
Paterswoldseweg 808
9728 BM Groningen

T     +31(0)50-2104222
E     info@go2socialmedia.nl
W   www.go2socialmedia.nl

De ProSpex-visie: 
verkoop is het resultaat van 
een relatie 

ProSpex is creatief specialist in B2B-leadgeneratie. Wij 
geloven dat verkoop het resultaat is van een relatie. 
Voldoende vertrouwen tot het besluit zaken te gaan doen 
ontstaat na gemiddeld 7 tot 9 relevante contactmomenten. 
De traditionele koud-bellencampagnes werken daarom niet 
meer. Wij ontwikkelen inventieve campagnestrategieën 
waarbij stapsgewijs kennis wordt gedeeld met de 
doelgroep. Het communiceren van relevante informatie, 
op het juiste moment en aan de juiste doelgroep brengt je 
van koud contact naar een warme relatie. Jouw verkoper 
zetten we pas aan tafel bij een reeds opgewarmde lead. 

Bent u geïnteresseerd in praktijkcases? 
Ga naar: www.prospex.nl/cases

De GO2socialmedia-visie:  
waarde toevoegen door het 
delen van kennis

GO2socialmedia is expert op het gebied van 
contentmarketing en social-mediamarketing. Vinden, 
binden en houden van klanten, dat is wat wij doen. Wij 
geloven dat een succesvolle organisatie opvalt door 
relevante en waardevolle content te creëren in een wereld 
waarin steeds meer sprake is van informatieoverload.

Bij contentmarketing wordt ervan uitgegaan dat relevante 
en waardevolle content een geschikt middel is om een 
specifieke doelgroep aan te trekken, tot interactie aan 
te zetten en te binden. Content waar de doelgroep 
daadwerkelijk iets aan heeft en waarmee u zich als expert 
onderscheidt ten opzichte van concurrentie. Om uw 
contentmarketingstrategie optimaal te benutten is het 
van belang om inzicht te krijgen in doelgroepen, kanalen, 
campagnes en type content, en het bijbehorende resultaat. 
Het ondersteunen van de contentmarketingstrategie 
vanuit de CRM-implementatie, waarbij contactmomenten, 
klantprofielen en het succes van de commerciële 
activiteiten meetbaar worden gemaakt, is hierbij 
onontbeerlijk.


