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Om nieuwe cliënten te werven, wordt er in de advocatuur 
veelal gebruik gemaakt van mond-tot-mond reclame, 
persoonlijke relaties en netwerken. Dit is dan ook een 
belangrijk onderdeel van het marketing proces. Eigenlijk 
net als vroeger. Maar de wereld is veranderd en ook online 
activiteiten zijn voor de advocatuur steeds belangrijker 
geworden. Een aantrekkelijke, moderne website en de 
aanwezigheid op social media zijn niet meer weg te 
denken bij een modern advocatenkantoor. Hoe haalt een 
advocatenkantoor meer rendement uit de online activiteiten? 

Er is een aanpak nodig die optimaal aansluit op 
het aankoopproces van uw cliënt. Een groot 
deel van dit aankoopproces gebeurt onbewust. 
En het gebeurt voordat u de kans krijgt om 
uzelf persoonlijk aan de ander te presenteren 
en uw expertise over te brengen. Dit begint 
bij de oriëntatie, de daadwerkelijke eerste 
‘aankoop’ van uw diensten en het eindigt bij een 
loyale cliënt die steeds weer voor uw kantoor 
kiest. Om de keuze van de potentiële cliënt te 
kunnen beïnvloeden, is het belangrijk om een 
doordachte marketingstrategie op te zetten 
waarin diverse kanalen elkaar versterken. Dit is 
prettig voor u vanwege het resultaat van een 
gestage, groeiende stroom nieuwe cliënten 
waarmee u de pieken in de bezetting van de 
advocaten nivelleert, maar ook zeker voor 

uw cliënten: hun behoeften worden namelijk 
beter herkend waardoor u hier beter op in kunt 
spelen.

Het inzicht in de (online) behoeften van uw 
potentiële (en natuurlijk ook van uw bestaande 
cliënten) krijgt u door gebruik te maken van 
een zogenaamd IP marketing tool. Een goed 
voorbeeld hiervan is het product SalesFeed. 
SalesFeed is een online tool dat inzicht geeft in 
uw websitebezoekers (welke organisaties?) en 
hun gedrag op uw website (wat doen ze op uw 
site?). 

In dit whitepaper gaan we in op de 9 voordelen 
die het heeft om inzicht te hebben in uw 
websitebezoeker en hun gedrag op de website.



1. Het voordeel van herkenning
Salesfeed is in staat ongeveer 50-75% van de 
bezoekende organisaties op uw website te 
identificeren. Stelt u zich eens voor dat u weet 
wie van uw bestaande potentiële cliënten 
interesse heeft in uw diensten. Of dat u weet dat 
een bestaande cliënt uw website weer bezoekt, 
maar dan voor een ander expertisegebied als de 
eerdere vraag. Met deze informatie kunt u zich 
in een persoonlijk gesprek gericht profileren!

2. Het voordeel van inzicht in het 
gedrag 
Inzicht in het gedrag van uw websitebezoekers 
kunt u vertalen naar de onderliggende behoef-
ten en interesses. En natuurlijk wordt dan ook 
duidelijk of er een diepgaandere interesse is, 
kijkend naar het aantal bezoeken dat iemand 
gedurende een bepaalde periode doet. Dat 
gebeurt over het algemeen niet toevallig! Hoe 
vaak bezoeken zij uw site en waar kijken ze het 
meest naar? Het gedrag op uw site kan een 
koopsignaal zijn en daarbij dus een aanleiding 
zijn om weer eens een contactmoment aan te 

gaan. Bijvoorbeeld als een bestaande cliënt 
voor de vierde keer uw website bezoekt op een 
pagina met arbeidsrecht, speelt er vast iets 
op dat vlak. U kunt dan contact zoeken met 
relevante informatie en de vertrouwensband 
versterken door uw kennis te delen, bv met een 
artikel waarin de 7 belangrijkste wijzigingen in 
het arbeidsrecht staan verwoord.

 

3. Het voordeel van warme ac-
quisitie
Doordat u al informatie heeft gekregen op 
basis van het bezoekgedrag van uw (potentiële) 
cliënt, hoeft u nooit meer ‘koud’ te bellen. 
Iets waar veel advocaten een hekel aan 
hebben. En wat dan dus ook niet gebeurt. Er 
is immers nuttige informatie verkregen over 
de interesses van de (potentiële) cliënt. Met 
de juiste invalshoek voelt de cliënt zich beter 
aangesproken dan ooit, hij wordt namelijk 
precies benaderd op een manier waarbij er in 
zijn behoeftes wordt voorzien. Een dergelijke 
aanpak zal eerder resulteren in een (vervolg)
afspraak dan wanneer u ‘koud’ belt. Daarbij 
resulteert ‘warm’ bellen veelal in een snellere, 
persoonlijke relatie met uw cliënten. 



4. Het voordeel van hogere web-
conversies
Naast het leveren van toegevoegde waarde 
doordat u beter kunt inspelen op de vraag 
van de (potentiële) cliënten, kunnen ook de 
webconversies verhoogd worden. Een web-
conversie is een actie waarvan u graag wilt 
dat de bezoeker deze doet op uw website. Een 
webconversie kan bijvoorbeeld een telefoontje 
naar uw kantoor zijn, een online afspraak, 
een download van een kennisdocument, het 
kijken naar een filmpje, etc. Door het pad te 
analyseren dat de websitebezoeker doorloopt, 
kunnen er bijvoorbeeld pagina’s of knoppen 
aan de website worden toegevoegd om de 
bezoeker extra te stimuleren tot de gewenste 
actie. 

5. Het voordeel van inspelen op 
de content behoefte 
Wanneer bekend is waar de behoeftes van 
uw (potentiële) cliënten liggen en welke route 
zij door uw website nemen, kan de content 

op de website hierop worden aangepast. Er 
is immers bekend wie de websitebezoeker is 
en waar zij binnen de website op klikken en 
navigeren. Content is niet alleen de tekst op uw 
site, maar kunnen ook filmpjes, te downloaden 
documenten, infograpics etc. zijn. Wanneer u 
ervoor zorgt dat de content op uw website op-
timaal aansluit op de kennisbehoefte van de 
websitebezoeker, zal deze uw expertise op het 
vlak waar zijn vraag ligt, hoger inschatten en 
zal het vertrouwen in uw kantoor zal toenemen. 
En op het moment dat u in de ogen van de 
(potentiële) cliënt degene bent met de beste 
expertise, bent u al weer een stapje dichter bij 
een nieuwe opdracht.

6. Het voordeel van kennis van 
het gedrag van uw doelgroep
SalesFeed biedt u de mogelijkheid om uw 
websitebezoekers te identificeren. Door de 
identificatie via het IP adres wordt het duidelijk 
of het merendeel van de websitebezoekers 
ook uw daadwerkelijke doelgroep is (Kamer 
van Koophandel code). SalesFeed geeft deze 
inzichten weer in de vorm van een lijst met 

‘Wanneer de 
content optimaal 
aansluit op de 
informatiebehoefte 
van de website-
bezoeker, zal deze 
uw expertise hoger 
inschatten’



namen van de organisaties. In deze lijst wordt 
ook het aantal sessies, het aantal bezochte 
pagina’s en de tijdsduur van een bezoek 
vermeldt. Daarnaast staat een datum van 
tevens het eerste en het laatste bezoek van dit 
IP-adres aan uw website. Door deze uitgebreide 
informatie wordt er duidelijk in beeld gebracht 
uit welke segmenten uw websitebezoek 
afkomstig is. Hier kunt ook, indien gewenst, 
ook weer uw content op aanpassen. 

7. Het voordeel van het categori-
seren van uw websitebezoekers
Soms is het handig om uw website bezoekers 
in groepen te kunnen indelen. Bijvoorbeeld 
wanneer u gespecialiseerd bent in onderwerpen 
die in bepaalde doelgroepen sterk aan de orde 
zijn. Neem het voorbeeld van afvloeiing van 
medewerkers vanwege fusies in de zorg. Dan is 
het handig om inzicht te krijgen hoeveel van dit 
type (potentiële) cliënten uw website bezoekt 
en wat zij daar interessant vinden. Zeker 
wanneer u net een marketing actie op deze 
doelgroep hebt losgelaten. Dit type informatie 
wordt door een tool zoals SalesFeed duidelijk 

weergegeven in de vorm van een diagram 
met daarin de percentages. Hierdoor ontstaat 
er een duidelijk overzicht van de bezoekende 
organisaties per branchecode. 

U kunt uw websitebezoekers ook zelf auto-
matisch aan een groep toebedelen door het 
gebruik van zogenaamde tags. Deze tags kunt 
u gebruiken als een bezoeker voldoet aan de 
door u gestelde criteria. Dit kunnen verschillen 
de zaken zijn zoals bv, ‘meer dan vijf keer de 
contactpagina bezocht’ (blijkbaar is iemand 
echt wel geïnteresseerd), of ‘drie keer in één 
week de pagina over familierecht bezocht’ 
(blijkbaar speelt er iets op dat vlak). Door deze 
typering krijgt u inzicht in weke organisaties 
u op een bepaalde manier kunt opvolgen. Bv 
de groep die drie keer op de pagina van het 
familierecht is geweest, krijgt een artikel waarin 
u belangrijke aandachtspunten van familierecht 
deelt.

U hoeft dus niet langer te zoeken naar 
interessante en potentiële cliënten, u filtert 
simpelweg op bepaalde tags, handig voor de 
opvolging.

‘U hoeft niet langer 
te zoeken naar 
interessante en 
potentiële cliënten, 
u filtert simpelweg 
op bepaalde tags, 
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opvolging’



8. Het voordeel van beter inzicht 
in de resultaten van uw marketing
Doordat uw websitebezoekers gefilterd en 
gecategoriseerd kunnen worden, kan SalesFeed 
gekoppeld worden aan marketingcampagnes. 
Er komt meer grip op uw online campagnes en 
de resultaten ervan; daarmee dus ook op het 
campagnebudget. Doordat u weet via welke 
kanalen de bezoeker op uw website terecht is 
gekomen, kan het campagnebudget efficiënter 
worden ingezet. Door dit soort inzicht wordt 
het gemakkelijker om het effect van de door u 
geïnvesteerde marketing gelden zichtbaar te 
maken. 

9. Het voordeel van verhoogde 
relevantie door de inzet van liquid 
content
Met behulp van de liquid content formule van 
SalesFeed, kunnen websitebezoekers gerichter 
worden aangesproken door het tonen van  

specifieke pagina’s. Een websitebezoeker 
wordt gefilterd op bijvoorbeeld branchecode 
of op basis van door u gegeven tag. Met behulp 
van de liquid content kunt u specifieke content 
laten zien aan alleen deze groep organisaties. 
De liquid content kan getriggerd worden vanaf 
het eerste bezoek aan de website, zonder dat 
de bezoeker al informatie achterlaat. Op basis 
van de triggers kan er een gepersonaliseerde 
pagina/content worden getoond. Door het 
tonen van content die specifiek gericht 
is op een bepaalde groep (en die andere 
websitebezoekers dus niet zien), wordt de 
ervaring van de websitebezoeker beter dan 
ooit. Voorbeelden van deze liquid content zijn 
aangepaste titels, teksten, foto’s, logo’s, pop-
ups, etc. Denk bijvoorbeeld aan organisaties uit 
de eerder genoemde zorgsector waarin bv veel 
fusies voorkomen. U kunt dan een pop-up tonen 
met daarop de tekst: “U gaat fuseren? Hier zijn 
een aantal belangrijke aandachtspunten!” Als 
de bezoeker dan weer doorklikt, weet u welke 
organisatie dit klaarblijkelijk interessant vindt, 
en kunt u gericht contact zoeken.



Conclusie
De toegevoegde waarde van een IP marketing 
tool zoals SalesFeed ligt bij het herkennen 
van (potentiële) cliënten, het bieden van op 
hun situatie toegepaste content/informatie 
en het beïnvloeden en volgen van hun gedrag 
op uw website. Hierdoor kunt u uw marketing 
en verkoopactiviteiten beter toespitsen op de 
achterliggende vraag die uw websitebezoeker 
lijkt te hebben. Met alle inzichten die 
SalesFeed u biedt en door de mogelijkheid 
van liquid content kunt u verschillende 
doelgroepen specifiek gaan sturen door uw 
website en ze leiden naar waar u ze hebben 
wilt: de contactpagina, de downloadpagina, of 

misschien de specifieke informatiepagina over 
het betreffende onderwerp. 

Wij zijn er van overtuigd dat de mogelijkheden 
die IP marketing biedt, niet meer weg te 
denken zijn in het marketing landschap en zich 
verder zullen ontwikkelen. Dat betekent dat 
de advocatenkantoren die nu investeren, de 
mogelijkheid hebben om voorop te lopen in hun 
marktbenadering. Wilt u met uw organisatie 
meer inzicht in wie er op uw website komt en 
hoe u hierop kunt inspelen? Wij delen graag 
onze ervaringen met u en bespreken op welke 
wijze u hier ook uw voordeel mee kunt boeken.

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 meer inzicht in wie uw websitebezoekers zijn, wat 
hun informatiebehoefte is en zo meer inzicht krijgen in hoe u 
hierop kunt inspelen? En met behulp van deze resultaten de 
marketingdoelstellingen zo effectief mogelijk behalen? Wij delen 
graag onze ervaringen met u en bespreken op welke wijze u hier ook 
uw voordeel mee kunt boeken.
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