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Executive Summary
Context marketing is het vermogen om de perfecte content of ervaring
te leveren aan de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste
plaats. Én gebaseerd op de huidige behoefte van de persoon en het
geheel aan interacties dat is aangegaan met je merk. Met context
marketing via Sitecore kun je de klant écht leren kennen en daar
gericht op inspelen. Hoe pak je dat aan?

Stap 4: Breng de hygiëne van je Sitecore-omgeving
op orde
Een zeer krachtige tool van Sitecore daarvoor is ‘campaign management’. Je krijgt
veel inzicht in de prestaties van je ‘owned’, ‘earned’ en ‘paid’-kanalen, zodat je
gericht kunt optimaliseren en budgetten in kunt zetten.

Stap 5: Start met e-mail marketing automation
Bedenk welke stappen in de campagnes je nu al kunt automatiseren zonder
dat het maatwerk vereist. Behalve dat je het Sitecore-platform volledig benut,

Stap 1: Zorg voor een heldere visie en duidelijke
marketingdoelstellingen
Ga allereerst terug naar de strategische visie en doelen van je organisatie: Waar
wil de organisatie naartoe en welke strategische doelen horen daarbij? Welke
marketingdoelstellingen horen daarbij? Op welke KPI’s gaan we sturen?

Stap 2: Maak een korte- en een langetermijnplanning
Zodra helder is waar je met de organisatie naartoe wilt en welke doelstellingen
de marketingafdeling heeft, maak je een korte- en langetermijnplanning
voor Sitecore. De kortetermijnplanning richt zich vooral op de quick wins. De
langetermijnplanning is de roadmap naar de stip op de horizon.

Stap 3: Identificeer je persona’s en maak
contentplannen
In het contentplan beschrijf je wat belangrijkste touchpoints binnen de customer
journey’s van je persona’s zijn en welke content hen het meeste aanspreekt.
Bezoekers willen relevante en authentieke content, afgestemd op hun behoeften.

3

verzamel je zo ook data en inzichten over wat wel en niet goed werkt.

Om het maximale uit je Sitecore-platform te halen is het goed om
grote ambities te hebben, maar klein te starten. Het succes ervan
hangt namelijk af van een samenspel tussen ambitie, visie, mensen en
processen. Maar ook de samenwerking tussen IT, marketing en sales en
gaat niet over één nacht ijs. Met context marketing via Sitecore kun je de
klant écht leren kennen en daar gericht op inspelen. Hoe pak je dat aan?
In dit whitepaper beschrijven we vijf stappen waarmee je een sterke
basis legt voor succesvolle context marketing met Sitecore.

Wat is context marketing?
Context marketing is het vermogen om de perfecte content of
ervaring te leveren aan de juiste persoon, op het juiste moment,
op de juiste plaats. Én gebaseerd op de huidige behoefte van de
persoon en het geheel aan interacties dat is aangegaan met je
merk. Met andere woorden: content en ervaring in de context van
je bezoekers of klanten. Het wordt namelijk steeds belangrijker dat
je persoonlijker en relevanter wordt. Ben je hier niet toe in staat?
Dan loop je achter de feiten aan. Voordat je succesvol kunt zijn met
context marketing moet je echter aan een aantal randvoorwaarden
voldoen.
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Stap 1: Zorg voor een heldere visie en
duidelijke marketingdoelstellingen
Ga allereerst terug naar de strategische visie en doelen van je
organisatie. Begin met het beantwoorden van de volgende drie vragen:
1. Waar wil de organisatie naartoe en welke strategische doelen horen daarbij?
2. Welke marketingdoelstellingen horen daarbij?
3. Op welke KPI’s gaan we sturen? (het liefst zo SMART mogelijk)
Vervolgens is het goed om kort stil te staan bij de huidige situatie. Inventariseer
bijvoorbeeld de top vijf marketinguitgaven en bepaal hoe deze bijdragen aan de
strategische doelstellingen. Hoe meer inzicht je in de marketingdoelstellingen hebt,
des te eenvoudiger het is om daar de juiste strategie bij te kiezen en te bepalen wat
je waarvoor inzet.
Zorg daarnaast voor een duidelijke overdracht naar de salesafdeling. Het is
prettig om te weten welk aandeel van de funnel voor marketing bestemd is en
op welk moment de collega’s van sales het stokje overnemen. Bepaal daarom in
samenspraak met de sales-afdeling wat de definitie van een Marketing Qualified
Lead (MQL) en een Sales Qualified Lead (SQL) is. Stel ook vast hoe de overdracht
plaatsvindt.
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Stap 2: Maak een korte- en een
langetermijnplanning
Zodra helder is waar je met de organisatie naartoe wilt en welke
doelstellingen de marketingafdeling heeft, maak je een korte- en
langetermijnplanning voor Sitecore.

De kortetermijnplanning geeft in de eerste periode sturing aan wat je doet en richt zich
vooral op de quick wins. Zoals inzicht in welk kanaal waardevolle bezoekers genereert.
Je kijkt vooral naar wat je nu al zonder maatwerk kunt bereiken. Om succesvolle quick
wins te behalen geven we je enkele tips.
	Tip 1: Zet altijd de Experience Database (xDB) aan
	Dit is de database waar alle interactiedata met bezoekers in opgeslagen wordt.
Zonder deze database kun je niet de volledige journey van de bezoekers
optimaliseren.
	Tip 2: Meet alleen datgene wat nodig is om te kunnen optimaliseren
	Sitecore biedt veel mogelijkheden om meetpunten in te richten zonder dat het
maatwerk vereist. Gebruik bijvoorbeeld campaigns en goals.
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	Tip 3: Blijf zo dicht mogelijk bij de standaard

De langetermijnplanning is de roadmap naar de stip op de horizon.

	Hoe meer maatwerk je toepast, des te lastiger het wordt om te upgraden.

Hierin schets je onder andere wat er technisch nodig is en identificeer je

Alle Sitecore onderdelen werken met elkaar samen; ze verzamelen data in

afhankelijkheden, zowel op technisch als op organisatorisch vlak. Denk

de Experience Database en via de ‘rules engine’ kun je ze in de personalisatie

bijvoorbeeld aan de noodzaak voor een CRM-systeem, Machine Learning of

gebruiken. Hoe meer je hiervan afwijkt hoe lastiger het wordt om de doelstellingen

Artificial Intelligence. Het opschalen van het team met context marketeers of

te behalen.

data-analisten kan ook een afhankelijkheid zijn.

Stap 3: Identificeer je
persona’s en maak
contentplannen
Context marketing gaat eigenlijk niet zozeer over persona’s; je wilt immers
iedere unieke bezoeker in zijn context bedienen. Maar start wel met je
belangrijkste persona’s, zodat je al wat personalisatie kunt toepassen. Maak de
persona’s zo gedetailleerd mogelijk met duidelijke karaktereigenschappen en
voorkeuren. Aanvullend hierop moet er altijd een contentplan aanwezig zijn.
In dit contentplan beschrijf je wat belangrijkste touchpoints binnen de customer journey’s
van je persona’s zijn en welke content hen het meeste aanspreekt. De ene persoon heeft
meer behoefte aan gedetailleerde tekstuele informatie, waar een ander meer interesse heeft
in visuele content zoals een infographic of video. Weet je bijvoorbeeld dat iemand de functie
van CIO heeft, dan zijn lange stukken tekst met gedetailleerde informatie minder geschikt
omdat dergelijke personen over het algemeen weinig tijd hebben.
Niet zozeer de hoeveelheid content is belangrijk, maar wel de kwaliteit en authenticiteit.
Bezoekers willen relevante content die door jou als merk geschreven is, afgestemd op hun
behoeften. Geen gestandaardiseerde informatie maar oplossingen voor hún problemen.
Zorg ervoor dat je dit in het contentplan meeneemt.
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Stap 4: Breng de
hygiëne van je Sitecoreomgeving op orde
In de voorgaande drie stappen hebben we ons vooral gefocust op
het verkrijgen van inzicht en het maken van plannen. Dit is nodig om
voortdurend te kunnen staven of je nog op het juiste pad zit. Uit deze
plannen zijn een aantal zaken te halen waarmee je in Sitecore aan de
slag kunt. Wij noemen dit het op orde hebben van de hygiëne van je
Sitecore-omgeving. Zorg ervoor dat dit gebeurt voor elke site die live
gaat.

Campaign management

Tip 2: Bedenk vervolgens op basis van je KPI’s welke inzichten nodig zijn om

Een zeer krachtige tool van Sitecore is ‘campaign management’. Het geeft je

aan te tonen dat een campagne succesvol is. Dit wordt de blueprint voor

inzicht in welke campagnes wel of niet goed draaien. Daarnaast kan het gebruikt

Sitecore.

worden om te meten welk kanaal het beste presteert. Bijvoorbeeld e-mail, social
media, organische search of paid. Of een combinatie van beide factoren. Welk

Tip 3: Maak voor elke campagne in Sitecore een ‘campaign group’ aan waar

advertentieplatform levert de meeste waardevolle bezoekers op voor campagne

al je campaigns zich in bevinden. Dit geeft veel meer inzicht in rapportages.

X? Je krijgt op die manier veel meer inzicht in de prestaties van je ‘owned’,

Campaign groups functioneren namelijk als een ‘tag’, waardoor het mogelijk is

‘earned’ en ‘paid’-kanalen, zodat je gericht kunt optimaliseren en budgetten

om eenvoudig te identificeren welke activiteiten bij een bepaalde campagne

inzetten.

horen.

Tip 1: Maak voorafgaand aan een campagne altijd een boomdiagram.
Wat is de naam van de campagne, welke kanalen betrek je erbij en welke
contentvormen?
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Tip 4: Geef eigenschappen mee aan je campaigns. Denk bijvoorbeeld aan de
business unit waar de campagne op gericht is of het product dat centraal staat.
Dit maakt rapportages sterker en biedt meer KPI’s om te optimaliseren.

Goals en engagement value

Engagement value-piramide

Het leadscoring-mechanisme van Sitecore om de kwaliteit van bezoekers te

De engagement value-piramide is een eenvoudige methode om te bepalen welke

meten heet ‘engagement value’. Hoe verder je als bezoeker in een funnel komt,

stappen nodig zijn om tot een conversie te komen en wat de waarde van elke stap

hoe meer punten je acties opleveren. Hoe meer punten een bezoeker verzamelt,

is. Een voorbeeld:

des te meer betrokken hij is bij je merk.
Identificeer daarom voor livegang altijd de belangrijkste funnels en richt
meetpunten voor die funnels in. Bespreek ze in een workshop waarbij je de
belangrijkste stakeholders betrekt en maak gezamenlijk afspraken over de
waarde van de meetpunten (zie voorbeeld in het kader). De stappen van de

Bezoek productpagina : 5 punten

workshop zijn als volgt:
Stap 1: Identificeer de belangrijkste funnels
Aanvraag brochure : 15 punten

Stap 2: Bepaal per funnel wat de meetpunten zijn en vul de ‘engagement
value-piramide’ in (zie toelichting verderop in dit whitepaper)
Terugbelverzoek: 25 punten

Stap 3: Richt de meetpunten in met goals conform de engagement valuepiramide

Chatbericht: 50 punten

Kwaliteit van bezoekers meten
Een voorbeeld: een bezoek aan een productpagina levert 5 punten

Afspraak ingepland:
100 punten

op. Een brochure-download waarbij iemand gegevens achterlaat 50
punten. Voeg je daar de bezoekersaantallen aan toe, dan krijg je een
beter beeld. 50.000 bezoekers op een productpagina per maand die
samen 100.000 punten opleveren klinkt goed. Een hoeveelheid van
20.000 bezoekers voor diezelfde pagina die samen 350.000 punten
opleveren betekent minder qua kwantiteit, maar wel kwalitatief meer
waardevolle bezoekers. Focus je niet op de massa, maar op degenen
die jouw merk écht willen promoten.
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Afbeelding 1: Engagement value-piramide

Richt funnels in met path analyzer
De ‘path analyzer’ is een krachtige tool waarmee
gedetailleerde analyses uitgevoerd kunnen worden. Zo is
te zien waar bezoekers de funnel binnenkomen en waar ze
eruit gaan, maar ook welke paden het beste converteren.
Door de funnels in de path analyzer te configureren kun je
de analyses direct voor je belangrijkste funnels uitvoeren.

Afbeelding 2: Screenshot path analyzer
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Stap 5: Start met e-mail
marketing automation

		

Enkele aandachtspunten rondom context
marketing
 Mindset

van continu testen en verbeteren
	Personaliseren op basis van de context van de bezoeker is
geen eenmalig project. Het is een continu proces van leren en

Met Sitecore 9 is het eenvoudiger dan ooit om met marketing automation
aan de slag te gaan. Een aantal benodigde ingrediënten worden standaard
meegeleverd:
 Campagnesite of -pagina’s (Content Management System)
 Inrichten van meetpunten (Campaign Management en Goals)
 E-mail marketing (Email Experience Manager)
 Marketing automation (Marketing Automation Engine)
Bedenk welke stappen in de campagnes je nu al kunt automatiseren zonder dat het
maatwerk vereist. Begin simpel door bijvoorbeeld een uitnodiging per e-mail te versturen
en vervolgens geautomatiseerd een reminder te zenden wanneer geen actie wordt
ondernomen. Je gebruikt hierbij de in dit whitepaper genoemde tools, wat al een enorme
stap richting context marketing is. Behalve dat je het Sitecore-platform volledig benut,
verzamel je ook data en inzichten over wat wel en niet werkt. Dit vormt de opmaat naar
persoonlijke en relevante communicatie in de context van de bezoekers.

verbeteren. En dat is maar goed ook, want hoe meer je leert,
des te beter je in staat bent om klanten te helpen. Bovendien
veranderen je bezoekers ook continu, dus het is noodzakelijk om
bij te blijven.
 Maak het niet onnodig complex
	Wees kritisch op wat je gaat doen of gebruiken. Draagt het bij
aan het behalen van de doelstellingen? Zo niet, doe het dan niet.
Is dat wel zo, onderzoek dan welke opties er zijn. Kies niet voor
de mooiste, maar voor degene die bijdraagt aan het resultaat.
 Opleiden van gebruikers
	Start al in een vroeg stadium met het opleiden van de gebruikers.
Leer marketeers de basis van content management en leid ze op
met de marketingmogelijkheden van Sitecore, zodat je bij livegang van de eerste site zelf de hygiëne van het Sitecore-platform
op orde hebt.
 Deel successen
	Deel successen met de rest van de organisatie, in ieder geval met
de belangrijkste stakeholders. Kun je bijvoorbeeld meer inzicht
geven in de kwaliteit van bezoekers via advertenties en daardoor
budgetten beter verdelen, dan is dat al een interessante winst.
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Next steps
Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen en met marketing
automation aan de slag bent gegaan, is het goed om eerst ervaring op
te doen. Kijk en leer wat werkt en leer de mogelijkheden van Sitecore
kennen. Op basis daarvan kun je definiëren wat de volgende stappen
voor de langetermijnplanning zijn. Je zult al snel merken dat je behoefte
hebt aan meer eigenschappen van klanten om op te personaliseren.
Bijvoorbeeld interessegebieden, op basis waarvan je de inhoud van je
e-mails persoonlijker kunt maken. Of nieuwe acties voor je marketing
automation plan, zoals gegevens naar CRM pushen of controleren of
iemand zich heeft ingeschreven.

Meer weten over de mogelijkheden van Sitecore?
Stel je vraag aan een van onze experts of bekijk het
webinar "Haal meer uit je Sitecore Platform".

Naar het Sitecore webinar
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