
Beyond Marketing & Business Development – Whitepaper

Digitale marketing 
in B2B: hoe maak je 
er een succes van?
In deze whitepaper tonen we aan dat digitale 
marketing vandaag niet alleen nuttig is, maar 
zelfs noodzakelijk, ook voor B2B-bedrijven, zelfs 
als ze in een kleine niche werken. We leggen 
ook uit hoe je eraan begint, waarop je moet 
letten en hoe je er een succes van maakt.
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Je weet niet of nu de Oude 
Kwaremont of de Paterberg 
zal beslissen over de afloop. 

Welke last-minute 
beslissingen zal de 
aankoper nog nemen?
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B2B-marketing in het 
digitale tijdperk: de 
spelregels zijn veranderd
We trappen een open deur in als 
we zeggen dat we in het digitale 
tijdperk leven. Een kwarteeuw na de 
oprichting van Google en anderhalf 
decennium na de start van Youtube, 
Facebook en LinkedIn is het internet 
alomtegenwoordig in ons dagelijks 
leven. De zakenwereld blijft niet 
achter, ook in de marketing. We weten 
bijvoorbeeld dat bijna 80% van de 
B2B-aankooptrajecten begint met een 
algemene zoekopdracht , meestal in 
Google. De alomtegenwoordigheid van 
het internet heeft de spelregels voor 
B2B-zakendoen grondig veranderd: 
de klant is beter geïnformeerd dan 
vroeger, het aankoopproces verloopt 
minder voorspelbaar en het belang 
van marketing is toegenomen. Je 
kunt die nieuwe spelregels maar 
beter goed onder de knie krijgen.

De klant is beter 
geïnformeerd en kritischer
De naakte cijfers liegen niet. Een bedrijf dat op zoek 
is naar een oplossing voor een businessprobleem 
begint zijn zoektocht in vier op de vijf gevallen op 
Google. Daarbij gaan ze niet meteen naar websites 
van gespecialiseerde bedrijven. Gemiddeld voeren 
ze een twaalftal zoekopdrachten uit om het terrein 
te verkennen. Je moet weten dat jouw prospects 
hun zoektocht naar een oplossing grotendeels op 
eigen houtje uitvoeren. 74% van de B2B-aankopers 
spenderen meer dan de helft van hun tijd aan online 
research vooraleer een aanbieder te contacteren. 
Overigens staan ze sceptischer dan vroeger tegenover 
sales-mensen. Slechts 13% van de aankopers denkt 
dat vertegenwoordigers hen echt begrijpen. Slechts 
30% van hen wil met vertegenwoordigers spreken.

Die kritische ingesteldheid zie je ook in het soort 
informatie dat ze zoeken. 80% van de aankopers leest 
liever een grondig artikel dan een advertentie met 
claims. Daarbij is het goede nieuws: 95% van hen ziet 
artikels als een geloofwaardige bron van informatie.

Bulten, kasseistroken en een 
onverwachte demarrage
Wie herinnert zich nog dat B2B-aankopen voornamelijk 
op C-level werden besproken en beslist? Dat is voltooid 
verleden tijd. Er is een veel breder ecosysteem ontstaan 
van beïnvloeders. Onderzoek heeft aangetoond dat 
tussen 2015 en 2017 de omvang van de aankoopunit 
in B2B-aankoopprocessen gestegen is van gemiddeld 
5,4 naar 6,8 personen . Die trend is niet gestopt, er 
komen steeds meer beïnvloeders bij. Niet zelden zijn 
dat Millennials die hun smartphone gebruiken op 
zoek naar informatie. Ze wisselen ook vlot informatie 
uit via sociale media. ‘Kent iemand een goede…?’ ‘Ik 
zoek een betrouwbare… Waarop moet ik letten?’

Je weet niet of nu de Oude Kwaremont 
of de Paterberg zal beslissen over de 
afloop. Welke last-minute beslissingen 
zal de aankoper nog nemen?

Dergelijke vragen kunnen overigens een lopend 
aankoopproces doorkruisen. Je kan het meemaken 
dat je al onderhandelt over contractvoorwaarden 
maar dat de prospect tegelijk nieuwe pistes gaat 
verkennen op het internet. Waarom ook niet? Het is 
eenvoudig en snel. Maar zo wordt het aankoopproces 
een complex verhaal met scherpe bochten, heuvels, 
dalen en taaie kasseistroken, een beetje zoals de Ronde 
van Vlaanderen. Vooraf weet je niet of nu de Oude 
Kwaremont of de Paterberg zal beslissen over de afloop. 
En of er misschien al een beslissende demarrage komt 
op die dekselse Koppenberg. Welke initiatieven zal de 
B2B-aankoper last-minute nog nemen? Zijn gedrag is 
weinig voorspelbaar, bijna zoals het impulsgedrag van 
een consument. Hij heeft ook meer consumentachtige 
verwachtingen. Bijvoorbeeld: alle informatie moet 
achter één klik beschikbaar zijn. Bellen of een afspraak 
maken voor meer informatie? Zo vermoeiend!
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Je marketing  
krijgt geen rust
Dat alles heeft verregaande gevolgen voor de relatie 
tussen marketing en sales in B2B-bedrijven. Marketing 
wint terrein, want zelfs diep in het aankoopproces 
blijft de prospect online naar informatie zoeken 
om zijn aankoopbeslissing eventueel bij te sturen. 
Vroeger was marketing alleen een kwestie van 
merkbekendheid opbouwen en op het netvlies van 
potentiële klanten komen. Nu speelt marketing ook 
een belangrijke rol tijdens contractonderhandelingen 
en zelfs na de aankoop. Je marketing krijgt geen rust.

En wat moet die marketing dan doen? Eén ding: de 
B2B-klant een goed gevoel geven, vanaf de eerste 
online zoekopdracht tot de contractondertekening 
en daarna, dus doorheen de volledige customer 
journey. Dat is geen kleine opgave.

Een digitale strategie: meer 
dan een nieuwe website 
en een LinkedIn-pagina
Daarom vraagt de nieuwe realiteit om een nieuwe 
aanpak. B2B-bedrijven moeten een digitale strategie 
ontwikkelen, daar is geen ontkomen aan. Daarbij volstaat 
het niet om de oude methodes online toe te passen. Een 
nieuwe website en een LinkedIn-pagina? Zeker, maar niet 
om ze te gebruiken zoals je vroeger brochures gebruikte.

Nee, een goede digitale strategie richt zich heel 
duidelijk op het juiste doelpubliek met de juiste 
boodschappen, is bovenal geloofwaardig en 
houdt voortdurend de conversatie gaande.

Digitale marketing is dus een voortdurend proces, 
en om dat proces draaiende te houden wordt 
gebruik gemaakt van tools zoals targeting, content 
marketing, en digital tactics. De effectiviteit van de 
marketing wordt ook voortdurend gemonitord en 
bijgestuurd. Meer daarover in de volgende paragrafen, 
maar eerst moet je de fundamenten leggen.

Awareness

Interest

Consideration

Intent

Evaluation

Purchase

Marketing

Sales

Marketing

Sales

THEN... ...NOW
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Op goede fundamenten 
kun je bouwen

Een digitale strategie bouw je 
stapsgewijs op: analyseer je huidige 
situatie, bepaal je doelstellingen, stel 
je bedrijfsprofiel scherp(er) en bepaal 
welke doelgroepen je wil bereiken.

Even in de spiegel kijken:  
hoe ver sta je op dit moment? 
Weet je waar je staat op het vlak van digitale marketing? 
Ben je helemaal mee of is er nog een lange weg te 
gaan? Ongetwijfeld heb je daar een idee over, maar 
het is goed om dat beter in kaart te brengen. 

Zoals elk bedrijf heb je wellicht een website, misschien ook 
een LinkedIn-pagina en een Facebook-pagina. Noem dat 
gerust level zero, want het betekent zo goed als niets.

Stel jezelf daarom de volgende vragen:

• Voeg je elke week content toe aan je 
website of pagina’s op sociale media?

• Verspreid je regelmatig een digitale nieuwsbrief?
• Is je kaderpersoneel professioneel actief op 

sociale media, bij voorkeur LinkedIn? Met andere 
woorden: posten ze zelf berichten, delen ze 
interessante berichten van anderen en steken ze 
tijd in het becommentariëren van berichten?

Als het antwoord op deze drie vragen positief is, dan 
is alvast een eerste basis gelegd, zeg maar level one.

Maar vraag je ook het volgende af:

• Laat je klanten aan het woord op je digitale kanalen?
• Laat je partnerbedrijven aan het 

woord op je digitale kanalen?
• Laat je externe experts aan het 

woord op je digitale kanalen?

Zo ja, dan heb je wellicht al een iets hoger 
niveau van digitale marketing bereikt, zeg 
maar level two. Maar we zijn er nog niet. 

Ga je met klanten, partners en 
externe experts actief in dialoog 
op je digitale kanalen?

Stel jezelf ook deze vragen:

• Behandel je op je digitale kanalen 
onderwerpen die niet rechtstreeks te maken 
hebben met je producten en diensten?

• Doe je op je digitale kanalen aan storytelling?
• Werk je actief aan je thought leadership?
• Breng je video’s, infographics en andere 

audiovisuele content op je digitale kanalen?
• Ga je met klanten, partners en externe experts 

actief in dialoog op je digitale kanalen? Stimuleer 
je dat bij je kaderleden? Werken je kaderleden 
actief aan hun SSI-niveau  op LinkedIn?

Dat is level three, het niveau dat we willen bereiken.

Wat je situatie ook is, je moet te weten komen waarom 
je al die dingen (nog) niet doet. Is er binnen je bedrijf en 
het management voldoende engagement om dit soort 
dingen te doen? Ziet men er het nut van in of ondervind 
je sterke weerstand? Is er voldoende expertise aanwezig 
om die dingen te doen? Is er een budget, eventueel om 
bepaalde taken uit te besteden? En is er binnen het bedrijf 
iemand aangeduid om dit programma te trekken en te 
coördineren? Als je dat alles in kaart hebt gebracht weet 
je straks beter waar je moet beginnen, welke prioriteiten 
je moet leggen en hoe je dat concreet aanpakt.

Waar wil je naartoe?
Misschien lijkt het allemaal wat overweldigend. 
Maar je moet niet alles ineens willen doen. Bepaal 
eerst waar je naartoe wil. Dat doe je op basis van 
je algemene businessplan. Is het plan om op korte 
termijn de verkoop aanwakkeren? Dan zal je digitale 
strategie er anders uitzien dan wanneer je vooral 
op de lange termijn wil werken en je bekendheid 
in de markt wil vergroten. Het kan ook zijn dat je 
verkoop en marktbekendheid goed zitten, maar dat 
je moeite hebt om geschikte medewerkers te vinden 
en te houden. In dat geval zal je digitale strategie 
best focussen op employer branding . Wil je de relatie 
met je bestaande klanten verstevigen? Dan moet je 
digitale communicatie op die doelgroep gericht zijn.

Breng dus de gewenste doelgroepen duidelijk in kaart. 
Bijvoorbeeld: richt je je op startups, kmo’s, grote bedrijven 
of de Fortune 500? Werk je alleen binnen een bepaalde 
regio of wil je internationaal gaan? Ben je actief in 
een bepaalde sector of wil je die juist overstijgen?
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Bepaal ook wat je bedrijf voor die doelgroepen 
kan betekenen en hoe je dat gaat uitdragen. 

Stel jezelf bijvoorbeeld volgende vragen:

• Is je aanbod uniek maar nog onbekend?
• Is je aanbod in bepaalde opzichten duidelijk beter 

of vollediger dan dat van je concurrenten?
• Heb je een duidelijk verhaal, een 

eenvoudige boodschap?
• Heb je een unieke boodschap die eruit springt?
• Ben je eerder een premium-aanbieder 

dan een cost-seller?

Met dergelijke vragen definieer je je value proposition , en 
die zal heel bepalend zijn voor je digitale strategie. Het 
is dus de moeite waard om er tijd en energie in te steken, 
eventueel met hulp van een gespecialiseerde consultant. 

Mensen, het gaat om mensen
Je doelgroepen kennen is één ding, maar je moet 
ook duidelijk weten wie je binnen elke doelgroep wil 
bereiken. Achter elke aankoopbeslissing zitten immers 
mensen van vlees en bloed. Die mensen hebben 
een bepaalde positie en invloed. Ze hebben wellicht 
ambitie, een set van overtuigingen, een al dan niet 
welomschreven visie, persoonlijke en professionele 
doelstellingen, mogelijk een innerlijke weerstand tegen 
verandering en een gezonde argwaan tegenover 
risico’s. Je kan die maar beter goed kennen.

Breng daarom het buying center goed in kaart. Zoals 
gezegd gaat het om veel meer dan C-level mensen. 
Welke afdelingen zijn bij de aankoop betrokken? 
Welke functies spelen een cruciale rol? Operationele 
managers? Financiële managers? IT? Researchers? 
Operationele medewerkers? Al die personen kunnen 
rechtstreeks of onrechtstreeks een grote invloed 

hebben op de aankoopbeslissing of de klantrelatie 
op lange termijn. Daarom moet je hun koopmotieven 
en gevoeligheden goed kennen. Bijvoorbeeld:

• Levert jouw oplossing hen een persoonlijk 
of professioneel voordeel op?

• Neemt jouw oplossing een belangrijke  
hindernis weg?

• Bespaart jouw oplossing tijd en geld?
• Maakt jouw oplossing de medewerkers 

gelukkiger en dus productiever?
• Wie in het buying center beschouwt jouw 

oplossing als een kans? Waarom?
• Wie in het buying center beschouwt jouw 

oplossing als een risico? Waarom?

Op die manier kun je buyer personas of customer 
personas  ontwikkelen, een techniek die steeds 
meer gebruikt wordt in de digitale marketing, zij 
het soms wat lichtzinnig. Je verkoop is er niet mee 
gebaat om te weten of de aankoper graag naar 
‘Friends’ kijkt of niet. Hou het bij relevante vragen 
over de mensen in je buying center, bijvoorbeeld:

• Zijn ze van junior of senior level?
• Wat zijn hun pijnpunten en hoe kun je die oplossen?
• Wat is hun doel?
• Zijn er hogere ambities?
• Naar welke ervaring zijn ze op zoek?
• Waar halen ze hun informatie?
• Welke bezwaren hebben ze bij je oplossing 

en welke drempels ervaren ze?
• Ervaren ze persoonlijke voordelen 

of nadelen bij je oplossing?
• Enzovoort. 

Een customer persona-oefening is een bijzonder 
nuttig instrument. Eventueel kun je je daarin 
laten bijstaan door een consultant met ervaring 
in het marktsegment dat je beoogt.



www.beyondmarketing.be 7

Een aankoop gaat altijd 
over verschillende directe 
en indirecte beslissers. Je 
brengt ze best allemaal in 
kaart zodat je goed met 
hen in dialoog kan gaan. 
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Mooie en waardevolle 
content maakt goede BFF’s

Je moet dus goed weten wie je bent, 
welke doelgroepen je wil bereiken 
en welke mensen daarin een rol 
spelen. Maar dan komt de kat op 
de koord: hoe kun je deze mensen 
voor je zaak winnen? Welke content 
moet je maken om ze maximaal 
te engageren? Een stukje briljante 
content marketing uit het begin van 
de 20ste eeuw maakt veel duidelijk.

Een bandenfabrikant
In 1900 lanceerde de Franse bandenfabrikant Michelin 
de eerste editie van zijn intussen beroemde Guide. Op 
de flap stond ‘offert gracieusement aux Chauffeurs.’ 
Daarmee probeerde Michelin de opkomende groep 
automobilisten te bereiken. Ze waren nog maar met 
2400 in Frankrijk, maar ze vonden in de gids informatie 
die voor hen heel belangrijk was: nuttige dingen zoals 
een lijst van garagisten en dokters doorheen het land, 
een wegenkaart, enkele stadsplannen en een lijst met 
bezienswaardigheden. Het was een briljante zet om de 
automobilisten voor het merk Michelin te winnen zonder 
één letter te besteden aan het product zelf, de autoband.

De Guide Michelin was  
briljante content marketing:  
de doelgroep bereiken met 
informatie waar ze naar uitkijken.

En dat is net de essentie van content marketing: 
je creëert interessante informatie waar je klanten 
naar uitkijken, waardoor ze echt aandacht aan 
jou gaan besteden. De Guide Michelin werd snel 
de beste vriend van de automobilist, en Michelin 
zelf werd algauw een best friend forever (BFF ).

Voel de hartslag van je klant 
en denk outside the box
Raymond van het Groenewoud zong het al: “Ik wil dat 
ze van me houden, pour toujours.” Maar ook hij wist: 
liefde bestel je niet zomaar, je moet er iets voor doen. 

Wat voor content breng je dus best voor jouw 
doelgroepen? Ga er alvast niet vanuit dat jouw 
potentiële klanten per definitie geïnteresseerd 
zijn in je aanbod. Dat is immers niet zo, zeker 
niet als jouw product of dienst complex is en de 
voordelen ervan niet onmiddellijk duidelijk zijn, 
wat in een B2B-context best vaak het geval is. 

Daarom kruip je best in de huid van je potentiële 
klanten. Voel hun hartslag. Tracht te achterhalen 
wat hen echt boeit, bezighoudt, intrigeert, irriteert 
en charmeert. Dit is dus ook het moment om outside 
the box te denken. Beschouw het als een creatieve 
oefening en denk daarbij terug aan de Guide Michelin, 
aan hoe een eenvoudig, innovatief idee je interactie 
met de klant naar een heel ander niveau kan tillen.

Tracht te achterhalen wat jouw 
klant boeit, bezighoudt, intrigeert, 
irriteert en charmeert. 

Op zoek naar thema’s om op je website of in je blogs 
te behandelen? Denk gerust aan onderwerpen van 
je eigen expertisedomein, maar tracht die vanuit een 
verrassend en vernieuwend standpunt te benaderen. 
Denk daarnaast ook aan actuele maatschappelijke, 
technische en economische thema’s. Is dat te ver gezocht? 
Welnee, we verhouden ons allemaal op een of andere 
manier tot de thema’s van het moment, in ons zakendoen 
net zoals in ons privéleven. Er is niets mis mee om dat 
mee te nemen in je communicatie. Maar denk ook aan 
de bekende kwinkslag: “Imiteer nooit je concurrenten. 
Ze weten ook niet wat ze doen.” Vermijd daarom cliché’s, 
want die werken niet. Je trekt er niet de aandacht mee, 
je werkt er mensen hooguit mee op de zenuwen. 

Beeld, geluid en talking heads
Eén beeld zegt vaak veel meer dan een uitgebreide 
tekst. Onderzoek toont aan dat meer dan 70% van 
de B2B-aankopers productdemo’s bekijkt voor over 
te gaan tot aankoop . Toch gebruiken B2B-bedrijven 
nog veel te weinig audiovisuele communicatie. 

De mogelijkheden liggen nochtans voor het rapen. De 
uitdaging van een complexe bouwwerf aanschouwelijk 
maken? Dat is tegenwoordig makkelijk te doen 
met een timelapse. Je standpunt over een nieuwe 
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businesstrend vertolken? Een podcast is zo gemaakt. 
Ook het concept van een product of dienst kun je 
vaak gemakkelijker uitleggen met een korte video 
of infographic dan met een tekst. En er is nog meer 
low hanging fruit. Zo kun je in de coulissen van een 
congres of workshop korte opnames maken die 
je verwerkt tot flitsgesprekken, bijvoorbeeld met 
gerenommeerde experts, businesspartners of klanten. 

Van onrijpe bananen 
tot ambassadeurs
De hierboven vermelde kwinkslag over het imiteren van 
concurrenten komt uit het befaamde The Green Banana 
Papers  van Chris Coleman. Het principe van de green 
bananas is een goeie: het stelt dat slechts 10% van alle 
bedrijven die jouw product of dienst aan het bekijken zijn, 
ook echt een aankoop overweegt. Misschien heb je altijd 
de neiging om op die 10% te focussen en de overige 90% 
als onrijpe en dus oninteressante bananen te beschouwen. 

Dan moet je terug naar start! Die 90% 
vertegenwoordigen immers de toekomst, ze zijn je 
levensverzekering. Je moet er credibiliteit bij opbouwen, 
want je geloofwaardigheid zal cruciaal zijn om er 
als eerste bij te zijn als de bananen rijp worden. 

Een andere manier om dit te zeggen is: zorg 
dat je voldoende content maakt voor bedrijven 

in àlle stadia van de customer journey, ook 
voor bedrijven die je nog niet eens kent. 

Met bedrijven die jou nog niet kennen, communiceer 
je immers anders dan met prospects en leads. Deze 
tabel geeft een overzicht van de meest typische 
vormen van communicatie in de verschillende stadia. 
Dit zijn slechts richtlijnen. Je kunt niet creatief genoeg 
zijn in het bedenken van interessante content.

Een content-plan als richtlijn, 
frisse ideeën als brandstof
Uiteraard moet je keuzes maken want het budget en 
de mogelijkheden zijn niet eindeloos. Evalueer daarom 
welke content voor jouw situatie het nuttigst is, rekening 
houdend met je businessplan en je doelstellingen. 
Zorg ook voor een regelmatige toevoer aan nieuwe 
content. Het heeft geen zin om vandaag twintig nieuwe 
items aan je website toe te voegen en dan weken of 
maanden niets van je te laten horen. Websitebezoekers 
hebben dat niet graag en de zoekmachines ook niet. 

Maak daarom elk jaar een kalender op met een 
planning voor de productie van de verschillende 
soorten content. Maar laat het geen keurslijf 
worden, beschouw het als een werkinstrument. 
Laat altijd ruimte voor goede ideeën, daar 
beleef je ook zelf het meeste plezier aan.

Get
traffic

Get
leads

Get
sales

Retain &
referrals Advocate

Awareness Consideration Decision Retention Advocacy

Trigger en stimuleer 
de potentiële klant. 
Definieer problemen, 
pijnpunten, kansen en 
dromen.

� Infographics
� Webartikels
� Blogs
� Businessverhalen

Differentieer je van 
je concurrenten. Los 
problemen op, verlicht 
pijn. Verhoog de sense 
of urgency.

� Whitepapers
� Webinars
� Reports
� E-books 

Zorg dat je op de 
shortlist komt. Overtuig 
de buying unit. Toon je 
meerwaarde aan. 
Creëer een buy-in bij de 
decision makers.

� Testimonials
� Proof of concepts
� Persoonlijk contact

Wees aanwezig 
voor je klant.

� FAQ’s
� Tips & tricks
� Interactie op sociale 
 media
� Persoonlijk contact

Maak van je klant 
een ambassadeur.

� Events
� Rondetafels
� Interactie op sociale 
 media
� Persoonlijk contact
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Klaar om website en social 
media channels aan te passen

Je weet nu welke doelgroepen je 
wil bereiken en met welke content 
je dat gaat doen. Dan ben je klaar 
om je website en je pagina’s op 
sociale media aan te passen. 

Hier zijn enkele zaken waar je zeker moet op letten:

• Webdesign 
B2B betekent niet Boring-to-Boring! Een 
attractief design en een consequente huisstijl zijn 
noodzakelijk. Zorg zeker dat het ook mooi oogt 
en goed leesbaar is op smartphones en tablets. 
Responsive design is vandaag een must. En 
vergeet niet dat je hoofdboodschap en je value 
proposition in één oogopslag duidelijk zijn.

• Structuur 
Denk goed na over de structuur van je website, 
rekening houdend met de soorten content 
die je wil brengen. Dit is een belangrijke 
oefening waar je best voldoende aandacht 
aan besteedt, eventueel met externe hulp. 

• Landingspagina’s 
De Homepagina is nog zelden de eerste pagina 
waarlangs bezoekers je website binnenkomen. Veel 

vaker landen ze op een onderliggende pagina. 
Besteed bijzondere aandacht aan dergelijke 
landing pages. Voorbeelden van landing pages 
zijn uitnodigingen voor een seminar of webinar of 
pillar pages  die een bepaald thema uitdiepen. Zet 
er altijd kristalheldere informatie en sprekende 
beelden op, met duidelijke links naar andere nuttige 
pagina’s op je eigen website of op andere websites 
(die laatste zeker te openen op een ander tabblad). 

• Lead capture tools 
Maak consistent gebruik van lead capture tools 
zoals call-to-actions en invulformulieren. 

• Links naar sociale media 
Voorzie op elke pagina en bij elk content item 
de nodige links zodat bezoekers je content 
makkelijk kunnen delen op LinkedIn, Facebook, 
Twitter, Instagram en andere sociale media. 
Voorzie in het menu de nodige links naar je 
bedrijfspagina’s op die sociale media. Breng 
ook die pagina’s in lijn met je online identiteit.

B2B betekent niet  
Boring-to-Boring. Zorg  
voor een attractief design,  
een heldere boodschap en 
creatieve content.

om leads te capterengebruik landingspagina’s...
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Een interne content 
factory? Goed idee!

Je hebt nu een aangepaste website, 
mooie pagina’s op sociale media en 
een uitgekiend content-plan. Maar 
hoe maak je dat allemaal waar? Hoe 
zorg je voor voldoende continuïteit in je 
content-stroom, zowel in het eerste jaar 
als daarna? Het antwoord is eigenlijk 
eenvoudig: trek zo veel mogelijk 
personen binnen je bedrijf mee in het 
bad. Engageer hen mee in je verhaal en 
richt een interne content factory op.

Een wat? Het woord zegt het eigenlijk zelf: een 
soort fabriek die zorgt voor een continue stroom 
aan nuttige content. Hoe zo’n content factory er 
kan uitzien hangt van jouw situatie af. Het kan gaan 
om een beperkt team van enkele personen tot een 
omvangrijkere groep van tientallen medewerkers. 
Betrek er voldoende mensen uit het operationele 
veld bij. Zorg in elk geval dat het team voeling 
heeft met alle geledingen van de organisatie, 
zowel met kaderpersoneel als met operationele 

mensen in alle afdelingen van het bedrijf en voor 
alle markten waar het bedrijf in actief is.

Dit team komt op regelmatige basis samen, bijvoorbeeld 
om de drie maanden. Moeten die medewerkers zelf 
content maken? Niet noodzakelijk, het belangrijkste 
is dat ze de motor aan de praat houden:

• Ze signaleren interessante topics voor content, 
bijvoorbeeld vanuit het eigen vakgebied of de markt 
waarvoor ze werken. De lopende jaarkalender kan 
een inspirtatiebron zijn, maar de actualiteit eveneens.

• Als ze er de tijd voor krijgen en er voldoende métier 
voor ontwikkeld hebben, kunnen medewerkers die 
content zelf realiseren. Ze kunnen daarin ook gecoacht 
worden door externe professionals. Of ze bezorgen 
de nodige info aan een externe content creator 
die het werk uitvoert, uiteraard in nauw overleg.

De opvolging van de kalender en het publiceren 
en initieel verspreiden gebeurt centraal door een 
communicatiemedewerker. Uiteraard zullen de 
medewerkers de content verder zelf verspreiden 
via hun sociale media. Dat doen ze spontaan. 
Want ze zijn natuurlijk fier op wat ze hebben 
gemaakt of laten maken. Zo is iedereen blij. 

content-stroom

organisatie doelgroepencontent factory
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Gebruik de juiste tools
En dan is het alleen nog een kwestie 
van de juiste tools in te zetten om je 
waardevolle content zo goed mogelijk 
te verspreiden bij al je doelgroepen in 
elke fase van de customer journey.

Op het netvlies van je 
doelgroepen komen
Je potentiële B2B-klanten in de awareness-fase zijn 
zogenaamde green bananas. Jij kent ze nog niet 
en ze zijn nog niet klaar voor een aankoop, maar 
je wilt wel dat je bij hen op een positieve manier 
op de radar komt. SEO is dan een sleutelwoord: 
search engine optimization of het verbeteren van 
je score in de zoekresultaten van Google en andere 
zoekmachines. Veel bedrijven besteden er nog 
te weinig aandacht aan, maar het is cruciaal. De 
inhoudelijke oefening die we hierboven geschetst 
hebben, is al een uitstekend uitgangspunt voor een 
goede SEO, maar er moeten slimme keuzes gemaakt 
worden (bijvoorbeeld op welke zoektermen je wilt 
scoren) en er komen ook wat technische details bij 
kijken. Aanvullend kun je ook een pay-per-click-model 
(PPC) implementeren, bijvoorbeeld via Google Ads. 

Veel B2B-bedrijven maken  
nog te weinig gebruik van  
sociale media en van de  
mogelijkheden om erop te  
adverteren. 

Ook je aanwezigheid op sociale media is een absolute 
must. Ook op sociale media kun je met gerichte 
advertenties werken, een mogelijkheid die veel 
B2B-bedrijven nog sterk onderbenutten. Sociale 
media laten je bovendien toe om in te spelen op de 
actualiteit en een positieve communicatiestroom 
op gang te brengen. Dat heet realtime marketing, 
als het ware het nieuwe word-of-mouth.

Hou daarbij altijd rekening met de eigenheid van de 
verschillende kanalen en de match met je doelgroepen. 
LinkedIn lijkt in veel gevallen de beste keuze voor B2B-
bedrijven, maar sommige doelgroepen zoals kleine 
zelfstandigen bereik je gemakkelijker op Facebook. 
Twitter kan een goed kanaal zijn om online buzz te 
creëren rond een thema. En Facebook en Instagram moet 
je zeker overwegen als het gaat om employer branding.

Differentiëren en subtiel 
uitnodigen tot actie
Potentiële klanten in de consideration-fase wil je graag 
converteren naar actief geïnteresseerde leads. Het 
is voor deze groep dat je werk maakt van voldoende 
gedifferentieerde landing pages, voorzien van goed 
zichtbare en uitnodigende call to actions. Conversie 
is een subtiel verleidingsspel: je mag niet te drastisch 
te werk gaan maar ook niet te aarzelend. Maak het 
de mensen alvast zo gemakkelijk mogelijk om je te 
contacteren. Een fiche met naam, e-mailadres en een 
submit-knop is uitnodigender dan een heel invulformulier 
met veel verplichte velden. Je hoeft ook niet meteen 
een macro-conversion te scoren, micro-conversions 
zoals het intekenen op een nieuwsbrief of het laten 
zien van een productvideo zijn even belangrijk.

Conversie is een subtiel  
verleidingsspel: je mag niet  
te drastisch te werk gaan maar 
ook niet te aarzelend. 

Een belangrijke overweging voor deze doelgroep is of 
je bepaalde content alleen beschikbaar maakt voor 
wie bereid is zijn contactgegevens achter te laten. Met 
waardevolle content kun je immers een transactie met 
je klant aangaan: je vraagt contactegegevens in ruil 
voor jouw waardevolle inzichten. Dit doe je typisch 
met whitepapers en uitgebreidere dossiers, niet met 
lichtere informatie zoals infographics, video’s en blogs. 

Deze zogenaamde gates zijn overigens een tweesnijdend 
zwaard. Ze leveren je meteen belangrijke data op, 
maar ze verhogen de drempel tot je waardevolle 
content en verkleinen dus de kans dat verre prospects 
je beter leren kennen. Remember: je wil graag gezien 
worden. Het komt niet altijd sympathiek over om te 
laten ‘betalen’ voor je waardevolle inzichten, zeker 
omdat internetgebruikers steeds voorzichtiger 
worden om hun contactgegevens te delen.

Op je landing pages kun je ook wat experimenteren 
om je call to actions bij te sturen. Je kunt bijvoorbeeld 
zogenaamde A/B-tests doen, waarbij je twee 
versies van een landing page maakt en nagaat 
welke versie de beste conversieresultaten boekt. 

En dan is er nog de remarketing-techniek. Op je 
landingspagina’s integreer je zogenaamde pixels. 
Dat zijn legale cookies die achtergelaten worden bij 
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gebruikers die jouw website bezoeken zonder met 
je in contact te treden. Die bezoekers kun je nadien 
benaderen met gerichte advertenties op sociale media. 
Don’t be shy: deze mensen hebben je website bezocht, 
de kans is erg reëel dat ze in je geïnteresseerd zijn.

Altijd relevant blijven
Leads wil je in de decision-fase op een verstandige 
manier verder voeden met waardevolle informatie. Dit is 
het moment waarop je met one-2-one content afkomt, 
informatie op maat. Denk aan uitnodigingen voor events 
of demos of aan case studies, referenties en klantverhalen 
die nauw aansluiten bij de situatie van de lead. Zorg 
wel altijd dat je relevant blijft, want een lead wordt niet 
graag bestookt met informatie die te ver afligt van de 
directe interesse. Eventueel kun je leads zelfs al toegang 
geven tot je klantenportaal, tenminste als dat relevant 
materiaal bevat die de lead verder kan overtuigen.

Opdat ze van je (blijven) houden
Ook na de verkoop draait je marketing verder. Je wil 
immers duurzame relaties met je klanten opbouwen 
en onderhouden (retention). Dat doe je niet alleen 
op basis van persoonlijk contact. Je weet immers dat 
ook klanten nog hun neus aan het venster steken bij je 
concurrenten; online is dat immers zo gemakkelijk.

Ook klanten steken nog hun neus aan 
het venster bij jouw concurrenten. Blijf 
ze daarom ook online het gevoel geven 
dat ze de juiste keuze hebben gemaakt.

Dus blijf je je klanten voeden met nuttige informatie. 
Bijvoorbeeld via een goed gestoffeerd online 
klantenportaal of via communities op sociale 
media. Die laatste worden steeds belangrijker om 
prospects en klanten aan je merk te binden .

Maar weet ook dat al je inspanningen voor prospects in 
de awareness-fase nuttig zijn voor bestaande klanten. 
Goed scoren op zoekopdrachten, in de kijker lopen 
met blogs en visieteksten, aan de wereld tonen dat je 
voorop loopt in je branche: het geeft je klanten dat 
goede gevoel dat nodig is om je blijvend vertrouwen te 
geven. En sommige klanten worden zelfs ambassadeurs 
(advocacy), bijvoorbeeld als ze via jouw digitale 
kanalen een business story brengen. Zo genereer je 
user generated content die weer van goudwaarde is 
om de green bananas in de awareness-fase te lokken. 
Zo is de cirkel rond en hou je de conversatie gaande.

Werkt  
het ook?

Natuurlijk wil je ook weten of al die 
inspanningen iets opleveren. Je 
gaat dus meten. Krijg je voldoende 
views? Krijg je commentaar op je 
posts? Worden ze gedeeld? Worden 
je documenten gedownload? Neemt 
de interactie met je publiek gestaag 
toe in de tijd? Welke formats en 
kanalen zorgen voor de beste ROI? 
Met andere woorden: is je digital body 
language in orde of moet je bijsturen?

Er bestaan verschillende monitoring-tools. Je hebt 
onder andere de ingebouwde dashboards van 
de socialemediaplatformen. Voor je website is 
Google Analytics alvast een must. Maar je kunt ook 
meer geavanceerde tools zoals Hotjar en Google 
datastudio gebruiken. Alles hangt af van je situatie.
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Conclusie
Digitale marketing is vandaag een 
kwestie van overleven, ook voor B2B-
bedrijven. Het goede nieuws is dat het 
eigenlijk eenvoudiger is dan het op het 
eerste gezicht lijkt. Eens je de mensen 
binnen je organisatie hebt overtuigd 
is het een kwestie van consequent de 
juiste tools inzetten. Breng goed in kaart 
welke mensen je met je boodschap 
wil bereiken. Wees creatief in het 
bedenken van nuttige content voor die 
mensen. Pas je website en pagina’s op 
sociale media daaraan aan. En blijf je 
publiek continu voeden met relevante 
verhalen, inzichten en takeaways. Op 
die manier zullen de green bananas 
je makkelijker ontdekken en zullen je 
klanten blijven van je houden. En daar 
is het toch allemaal om te doen, niet?
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