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LinkedIn Advertising en Google Adwords zijn beide kanalen 
die in een content marketing strategie worden ingezet om 
voor de doelgroep relevante en waardevolle content te 
verspreiden. Maar helaas kunnen verschillende doelgroepen 
niet altijd via dezelfde kanalen worden bereikt, of geeft de 
inzet van een bepaald kanaal geen optimaal resultaat. 

Naast Google en LinkedIn zijn er de laatste jaren veel 
advertentiemogelijkheden bijgekomen. Hoe bepaalt u nu 
welk content marketing kanaal voor uw organisatie en voor 
een specifieke doelgroep de beste optie is?

In dit whitepaper behandelen we de twee advertentiekanalen 
die voor B2B-organisaties het meest geschikt zijn: Google 
AdWords en LinkedIn Advertising. We gaan in op de voor- en 
nadelen van beide advertentie-mogelijkheden en maken een 
vergelijking tussen beiden.

Wanneer u content marketing inzet, wilt u natuurlijk 
dat een groot deel van uw doelgroep deze content 
ook te zien krijgt. Maar niet elke potentiële klant 
bevindt zich binnen uw bereik (denk aan volgers 
op social media, websitebezoekers of ontvangers 
van de nieuwsbrief). Hoe bereikt u deze toch? 
Een succesvolle manier is om door middel van 
advertenties in de social kanalen onder de 
aandacht te komen. Advertenties, die inspelen op 
de informatiebehoefte van de (potentiële) klant. 
Met behulp van dit type advertenties kunt u uw 
content daar aanbieden waar de doelgroep zich 
(mogelijk) wel bevindt. En de gewenste Call to 
Action toevoegen. 

Advertentiemogelijkheden
De advertentiemogelijkheden zijn de laatste 
jaren sterk toegenomen. Waar voorheen vooral 
Google AdWords als advertentiekanaal gebruikt 
werd, bieden nu ook veel sociale netwerken 
advertentiemogelijkheden aan. Denk hierbij aan 
Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram. Elk kanaal 
heeft zo zijn voor- en nadelen en of adverteren op een 
kanaal geschikt is voor een organisatie, is afhankelijk 
van het doel en de doelgroep. Het ene kanaal, zoals 
LinkedIn, heeft meer zakelijke gebruikers, het ander 
is meer geschikt om consumenten te bereiken, denk 
hierbij aan Facebook of Instagram. Zo is voor een 
B2B-organisatie die bijvoorbeeld CRM-systemen 
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aanbiedt, Instagram misschien niet het beste social 
medium om te willen adverteren. Daarentegen is 
LinkedIn, het sociale netwerk met vooral zakelijke 
gebruikers, wel een geschikt kanaal voor B2B-
organisaties. 

Voor B2B-organisaties zijn twee kanalen het meest 
geschikt: Google en LinkedIn. Dit betekent uiteraard 
niet dat de andere kanalen niet ingezet kunnen 
worden om te adverteren, maar met deze twee 
advertentiemogelijkheden hebben B2B organisaties 
die op basis van kennis en expertise het vertrouwen 
van klanten winnen, grote successen. Via deze 
kanalen wordt een zakelijke doelgroep bereikt en 
vindt er conversie plaats. 

Google AdWords is één van de twee veel gebruikte  
advertentiemogelijkheid van Google. De andere is 
Google Display. Door advertenties aan te maken 
in AdWords kunnen deze getoond worden in de 
zoekresultaten: boven- of onderaan de pagina. 
Waar de advertentie komt te staan is afhankelijk van 
twee factoren: de kwaliteitsscore en de maximale 
CPC (cost per click). Met de kwaliteitsscore 
bepaalt Google de relevantie van de advertentie, 
zoekwoorden en de landingspagina voor de zoeker. 
Een hoog budget betekent dus niet automatisch dat 
een advertentie op de eerste positie komt te staan.

Voordelen van Google AdWords 
Google AdWords heeft veel voordelen die dit een 
aantrekkelijk en veelgebruikt advertentiekanaal 
maken. We zetten de voordelen op een rij. 

 ✓ Grootste zoekmachine: Wereldwijd is Google 
de meest gebruikte zoekmachine, zowel op 
desktop als op mobiele apparaten. Hierdoor 
heeft Google een groot potentieel bereik voor 
de advertenties. 

 ✓ Snel resultaat t.o.v. organische resultaten: Een 
hoge positie krijgen in de organische (niet 
betaalde) resultaten kan behaald worden met 
behulp van SEO (Search Engine Optimization). 
Het kan echter lang duren voordat dit effect 
heeft. Met Google AdWords is het mogelijk 
om, door goede advertenties op te stellen en te 
betalen, snel op een hoge plaats te komen en 
meteen getoond te worden als op de ingevoerde 
zoekwoorden gezocht wordt. 

 ✓ Targetten op tijd en plaats: Met Google AdWords 
is het mogelijk om zowel tijdstippen als locaties 
te kiezen waarop uw advertentie zichtbaar is. 
Hierdoor kunnen advertenties bijvoorbeeld 
enkel in gewenste steden of provincies in de 
regio getoond worden, waardoor gerichter 
geadverteerd kan worden. Verder is het ook 
mogelijk om ervoor te kiezen om bijvoorbeeld 
alleen op smartphones getoond te worden. 

Google AdWords
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 ✓ Geïnteresseerde mensen bereiken: Mits een 
goede advertentie met de juiste zoekwoorden, 
zullen mensen je advertentie te zien krijgen die 
hier ook daadwerkelijk interesse in hebben, want 
ze zoeken hier immers op. Google AdWords 
is dan ook ideaal om mensen te bereiken die 
specifiek naar iets zoeken.

 ✓ Sterke integratie met Google Analytics: Google 
Analytics en AdWords kunnen gekoppeld 
worden, waardoor veel resultaten inzichtelijk 
gemaakt kunnen worden. Doordat het effect 
van de advertenties goed meetbaar is, is het ook 
goed mogelijk om te optimaliseren. Wordt er 
bijvoorbeeld niet doorgeklikt? Dan kan dit aan 
de advertentietekst liggen. Wordt er wel vaak 
doorgeklikt maar komen er weinig conversies 
uit? Dan kan het zijn dat de landingspagina 
geoptimaliseerd moet worden. Door te meten 
en bij te sturen kan het resultaat verbeterd 
worden en kan bovendien de advertentiepositie 
stijgen.

Nadelen van Google AdWords 
Dat Google AdWords veel voordelen en 
mogelijkheden biedt moge duidelijk zijn, maar 
toch zitten er enkele noemenswaardige nadelen 
verbonden aan dit advertentiekanaal.

 ✓ Lastig te begrijpen: Google AdWords is geen 
eenvoudig systeem om te begrijpen en zeker 
voor iemand die hier nog nooit mee gewerkt 
heeft, is het lastig om hier wegwijs in te 

worden en alle punten te weten waarop gelet 
moet worden. Omdat adverteren op Google 
AdWords vaak niet goedkoop is, zijn de juiste 
keuzes en instellingen belangrijk en is het een 
goede voerweging om externe expertise in te 
schakelen.

 ✓ Slechts targetten op plaats en tijd: Google weet 
niet wie de personen zijn die de advertentie te 
zien krijgen, alleen bij welke zoekwoorden de 
advertenties getoond woorden. Hierdoor kan 
bijvoorbeeld niet op demografische factoren 
gesegmenteerd worden zoals bij andere 
advertentiemogelijkheden wel mogelijk is.

 ✓ Hoge positie is maar tijdelijk: Door te adverteren 
met Google AdWords kan een hoge positie in de 
resultaten behaald worden, maar deze positie 
blijft alleen behouden zolang er geadverteerd 
wordt. Daarna is deze positie weg. Organisch 
hoog scoren is daarom waardevoller, de 
behaalde posities met behulp van SEO zijn voor 
langere termijn en daarnaast niet zo duur als 
blijven adverteren.

 ✓ Kosten kunnen hoog zijn: Google is wereldwijd 
de meest gebruikte zoekmachine en dit maakt 
Google AdWords dan ook een veelgebruikt 
advertentiemiddel. Dit leidt er echter ook toe 
dat, afhankelijk van de gekozen zoekwoorden, 
de kosten per klik voor sommige woorden best 
duur kunnen zijn door de concurrentie en het 
biedsysteem van Google.



LinkedIn is een zakelijk social netwerk en biedt 
net als Google de mogelijkheid om advertenties 
te plaatsen. Het grootste verschil met Google 
AdWords is dat de advertenties niet getoond 
worden op basis van iemands zoekwoorden, maar 
aan de hand van segmentatiecriteria die ingesteld 
worden op basis van profielinformatie. De personen 
uit de gekozen doelgroep krijgt dus de advertentie 
te zien op hun eigen LinkedIn tijdlijn.  

Adverteren op LinkedIn heeft ook zo zijn voor- en 
nadelen, we zetten deze wederom op een rijtje.

Voordelen van LinkedIn Advertising
LinkedIn Advertising zit heel anders in elkaar dan 
Google AdWords :

 ✓ Zakelijk netwerk: Voor B2B-organisaties is 
adverteren op LinkedIn erg interessant omdat 
hier met name professionals op zitten. De andere 
sociale netwerken zoals Facebook of Instagram, 
zijn over het algemeen minder geschikt voor 
B2B om op te adverteren, omdat de doelgroep 
hier minder zit of simpelweg niet op Facebook 
zit om te lezen over zakelijke onderwerpen. 
Deze kanalen zijn meer op B2C gericht, terwijl 
LinkedIn juist voor B2B veel mogelijkheden 
biedt.

 ✓ Hoog aantal gebruikers: Het aantal komt 
natuurlijk niet in de buurt van het aantal mensen 
wat Google gebruikt, maar LinkedIn is een 

groeiend netwerk en had in 2015 in Nederland 
al meer dan 5,4 miljoen gebruikers. Afhankelijk 
van de doelgroep van een organisatie, kan het 
bereik van de advertenties dus groot zijn op dit 
kanaal.

 ✓ Specifieke targeting: Het grootste voordeel 
van adverteren op LinkedIn is de mogelijkheid 
om heel specifiek te segmenteren. Waar met 
Google AdWords alleen getarget kan worden 
op tijd en locatie, kan met LinkedIn gekozen 
worden voor  de diverse informatie die in 
de profielen beschikbaar is. Het gaat hierbij 
om zowel demografische- als geografische 
segmentatiecriteria, maar ook op nog 
specifiekere criteria zoals senioriteitsniveau, 
vaardigheden, branche of functie. Hierdoor 
kan heel gericht een doelgroep geselecteerd 
worden die de advertentie te zien krijgt. Dit zorgt 
er ook voor dat de content die in de advertentie 
staat veel beter afgestemd kan worden op de 
doelgroep.

 ✓ Meten van de resultaten: net als Google biedt 
ook LinkedIn inzicht in de resultaten van de 
advertenties. Hoe vaak is hij gezien, hoe vaak 
is erop geklikt, etc. Hierdoor kan ten eerste 
bepaald worden wat de advertentie heeft 
opgeleverd en of de ROI positief was, maar 
kan ook beter bijgestuurd worden tijdens een 
campagne. Levert een advertentie niks of weinig 
op ten opzichte van andere advertenties? Dan 
kan hij stopgezet worden.

LinkedIn Advertising

‘Het grootste 
voordeel van 
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mogelijkheid 
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segmenteren.’



Nadelen van LinkedIn Advertising
Adverteren op LinkedIn biedt voor B2B-organisaties 
dus veel voordelen, het is een erg geschikt kanaal 
om een zakelijke doelgroep te bereiken. Toch zijn er 
ook enkele nadelen te noemen. 

 ✓ Al snel een te kleine doelgroep: De targeting-
opties van LinkedIn zijn een van de krachten van 
de advertentiemogelijkheid op LinkedIn. Het 
gevolg van de gedetailleerde mogelijkheden is 
dat de gekozen doelgroep soms te klein wordt op 
het moment dat meerdere segmentatiecriteria 
aangegeven worden. Er moet dan een keuze 
gemaakt worden tussen een klein bereik maar 
een gerichte targeting op de doelgroep, of de 
doelgroep breder maken en zo een groter bereik 
krijgen.  

 ✓ Geen persoonlijke ondersteuning van LinkedIn: 
Adverteerders hoeven niet te rekenen op 
ondersteuning van LinkedIn. Op zich is dit 
geen probleem, de advertentie manager is vrij 
gebruiksvriendelijk, maar wel zijn er enkele 
details die daardoor gemist kunnen worden. Dit 
zou weer een reden kunnen zijn om tijdelijk een 
expert in te huren die de advertentiecampagne 
met de UTM tracking codes opzet en de kennis 
overdraagt. 

Vergelijking
Zoals al naar voren is gekomen, hebben beide 
advertentiekanalen zo hun voor- en nadelen. Het kan 
lastig zijn om te kiezen tussen Google AdWords en 
LinkedIn Advertising. Het is uiteraard ook mogelijk 
en misschien zelfs aan te raden om beide kanalen 
eens in te zetten en te testen wat het beste werkt 
voor uw organisatie. Maar als de budgetten wat 
meer beperkt zijn, is het misschien nodig om een 
onderbouwde keuze voor een van beide te maken. 
Om te helpen in het maken van deze keuze, stippen 
we nog enkele punten aan die u kunt meenemen in 
uw beslissing. 

Het grootste verschil: segmentatie
Als er geadverteerd wordt, heeft een organisatie 
vaak een specifieke doelgroep voor ogen. Het 
grote en misschien wel belangrijkste verschil 
tussen Google en LinkedIn, is dat met LinkedIn de 
advertentie alleen aan deze gekozen doelgroep 
getoond kan worden door de beschikbare 
segmentatiecriteria uit de profielinformatie.

Bewust of onbewust
Een ander verschil is dat bij het ene kanaal 
bewust gezocht wordt naar informatie over een 



onderwerp (Google) en bij het andere kanaal wordt 
de informatie in de vorm van een advertentie 
aangeboden aan de doelgroep, maar is niet duidelijk 
of diegenen ook daadwerkelijk op dat moment deze 
informatiebehoefte hebben (LinkedIn). 

Mensen die een zoekterm invoeren in Google, 
zijn over het algemeen bewust op zoek naar 
iets specifieks. Informatie over een bepaald 
onderwerp of een oplossing, zoals een product 
of dienst, voor hun probleem. Als de advertentie 
van een organisatie die hierin gespecialiseerd is, 
op dat moment getoond wordt, is dat natuurlijk 
erg waardevol. Diegene heeft een verhoogde 
koopintentie en zo’n advertentie kan precies op het 
goede moment komen. Maar wat als iemand niet 
precies weet waar ze naar op zoek zijn, zich nog 
niet bewust is van een probleem of behoefte of 
nog niet actief op zoek is naar een oplossing voor 
een probleem? Een advertentie die getoond wordt 
aan iemand die onbewust behoefte heeft aan de 
aangeboden dienst of product, kan een behoefte 
aanwakkeren. Met LinkedIn Advertising is het beter 
mogelijk dan met Google AdWords, om mensen te 
triggeren die nog niet bewust en actief op zoek zijn 
naar iets, doordat een specifieke doelgroep bereikt 
kan worden.

Meten van de resultaten
Als er geld in adverteren gestoken wordt, is het 
uiteraard van belang dat de ROI positief is. Om te 
kunnen concluderen of dit het geval is, is het van 
belang dat resultaten gemeten worden. Dit is echter 
niet alleen belangrijk om de ROI in kaart te brengen, 
maar ook om gedurende een advertentiecampagne 
bij te kunnen sturen of om de uitkomsten in de 
toekomst te gebruiken om een beter resultaat te 
behalen. 

Beide kanalen bieden inzicht in de resultaten, maar 
de een is hier beperkter in dan de ander. Zo kan met 
LinkedIn niet gemeten worden hoeveel conversies 
er zijn, hiervoor moet gebruik gemaakt worden 
van UTM tracking codes, waarmee in Google wel 
gezien kan worden of een klik op een advertentie 
tot conversie heeft geleid. Dit geeft al aan dat 
Google meer mogelijkheden biedt om data te 
verzamelen en te analyseren. Dus kan er ook meer 
informatie verzameld worden over het resultaat 
van advertenties die met Google AdWords zijn 
opgesteld. Of dit daadwerkelijk een reden is om 
met Google AdWords aan de slag te gaan in plaats 
van met LinkedIn Advertising, is de vraag, maar het 
is een aandachtspuntje.

‘Als er geld in 
adverteren gestoken 
wordt, is het 
uiteraard van belang 
dat de ROI positief 
is.’



Kiezen tussen beide kanalen?
In onze overtuiging is voor kennisintensieve, 
B2B-organisaties LinkedIn het meest geschikte 
advertentiekanaal, omdat de zakelijke doelgroep 
hier aanwezig is. Ook kan deze door de 
segmentatiemogelijkheden van LinkedIn heel 
gericht bereikt worden met de advertenties. Doordat 
op een specifieke doelgroep geadverteerd wordt, 
kan de content hier goed op afgestemd worden, 
waardoor de kans groter is dat deze content voor de 
doelgroep ook daadwerkelijk relevant en waardevol 
is. 

Daarentegen biedt Google AdWords ook 
veel mogelijkheden. Naast het enorme bereik 
van Google, wereldwijd de meest gebruikte 
zoekmachine, kan hier heel gericht geadverteerd 
worden op bepaalde zoektermen. Als goed in 
kaart is gebracht wat de informatiebehoefte van 
de doelgroep is en wat waarschijnlijk de gekozen 

zoektermen zijn, kan een advertentie precies op 
het juiste moment getoond worden aan iemand 
met een verhoogde koopintentie. Bij LinkedIn is het 
altijd nog de vraag of iemand interesse heeft in wat 
de advertentie biedt, maar in Google wordt er over 
het algemeen bewust naar gezocht. 

Op de vraag welk advertentiekanaal beter is, 
LinkedIn Advertising of Google AdWords, kan een 
eenduidig doch verwarrend antwoord gegeven 
worden. Beide, maar dit is afhankelijk van het doel 
en de doelgroep van de advertentie. Wat voor uw 
organisatie het beste werkt, kan dan ook maar op 
één manier ondervonden worden: probeer beide 
kanalen eens uit. Door op beide kanalen gedurende 
een periode advertenties te plaatsen, te testen en 
bij te sturen, kan pas echt een conclusie getrokken 
worden over wat de beste optie is voor het specifieke 
aanbod van uw organisatie. 

Over 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 ook advertentiecampagnes inzetten om uw bereik te vergroten 
en het aantal conversies te verhogen, maar weet u niet wat het 
geschikte kanaal voor uw organisatie is? Wij helpen u graag met het 
vaststellen van het beste advertentiekanaal en ondersteunen u in 
het opstellen en uitvoeren van de advertentiecampagne. 
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