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QUICK GUIDE

De zeven grootste  
fouten in B2B-marketing, 
en hoe ze te vermijden…
Het digitale tijdperk 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. 
We weten bijvoorbeeld dat bijna 80% van 
de B2B-aankooptrajecten begint met een 
algemene zoekopdracht, meestal in Google. 

Nochtans staan veel B2B-bedrijven nog 
altijd weigerachtig tegenover investeren in 
digitale marketing. Terwijl ze nog maar net 
hun website geoptimaliseerd hebben en wat 
probeersels opgezet hebben via sociale media, 
vragen ze zich al af of dit wel de juiste manier 
is om hun bedrijf in de spotlights te plaatsen 
en gekwalificeerde leads te verzamelen.

De twijfel is deels terecht, niet omdat de 
digitale weg niet de juiste is, maar omdat 
veel bedrijven kapitale beginnersfouten 
maken. Hieronder bespreek ik zeven veel 
voorkomende fouten in B2B-marketing en 
geef ik tips over hoe je ermee om kan gaan!

1. Je communiceert vanuit 
je eigen perspectief
Hier alvast een goede oefening: screen eens de 
websites van een aantal B2B-bedrijven. Je zult snel 
merken dat velen onder hen communiceren vanuit 
hun eigen bedrijfsperspectief. Het probleem hierbij 
is dat je klanten niet echt geïnteresseerd zijn in alle 
prachtige functies en voordelen van je producten 
en diensten. Wanneer ze je site bezoeken, willen 
ze eerder een antwoord op de vraag: hoe gaat u 
hen helpen? Ze willen weten hoe jouw producten of 
diensten hun probleem oplossen, hen tijd en of geld 

laten besparen, hen nieuwe of betere omzet helpen 
genereren of hen het leven vergemakkelijken.

Het bedrijf DropBox gaf het goede voorbeeld. 
Stel je voor dat oprichter Drew Houston in 2007 
van wal zou zijn gestoken met dit: “We hebben een 
filehostingsysteem uitgevonden dat een persoonlijke 
cloud als dienst aanbiedt.” Duh!? De boodschap zou 
niet zijn blijven hangen, want in die tijd begrepen 
alleen nerds wat een cloud was. In de plaats 
daarvan vertelde Houston een verhaal waarmee 
zijn doelgroep zich kon identificeren. Een verhaal 
dat mensen herinnerde aan de frustratie van werken 
met USB-sticks, de zorgen die ze zich maakten over 
vervelende virussen op hun laptop, de behoefte om 
documenten altijd en overal beschikbaar te hebben… 
Een sterk verhaal, en Dropbox was geboren.

Herbekijk daarom je eigen website. Neem daarbij 
het standpunt in van je (potentiële) klant en stel 
je volgende vragen: duw je met je verhaal op de 
pijnpunten van je doelpubliek? Geef je aan hoe 
jij die pijnpunten aanpakt? Als het antwoord nee 
is, moet je de teksten van je website herzien. 

2. Je gebruikt te veel jargon

Dit ligt in de lijn van marketingfout 1! Veel bedrijven 
gebruiken gespecialiseerd jargon om te laten zien 
dat ze kennis van zaken hebben in hun vakgebied. 
Hoewel het geweldig is om jezelf te vestigen als een 
autoriteit, heeft het gebruik van jargon vaak een 
negatief effect. Je doelpubliek heeft soms moeite 
om je te begrijpen. Je taalgebruik overweldigt in 
plaats van te informeren en te enthousiasmeren.

Het is vrij eenvoudig om deze veelvoorkomende fout 
recht te zetten: schrijf niet over de hoofden van je 
doelpubliek heen, maar gebruik een taal waar zij mee 
vertrouwd zijn. Het vraagt misschien wat oefening en 
een beetje zelfdiscipline, maar moeilijk is het zeker niet.

3. Je spreekt bepaalde 
cruciale aankoopbeslissers 
onvoldoende aan
B2B heeft een langere proces- en verkoopscyclus dan 
B2C. Daarom moet je niet alleen een goed inzicht 
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te hebben in wie er precies beslist over de aankoop 
van je diensten (B2B-marketeers noemen dat de 
‘buying unit’) maar ook hoe die mensen tewerkgaan 
bij het vinden van informatie om hun problemen op te 
lossen. 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. Het gaat om heel wat mensen met verschillende 
achtergronden. Je kan hen maar beter goed kennen.

Breng daarom je hele ‘buying unit’ goed in kaart. Welke 
afdelingen zijn bij de aankoop betrokken? Welke 
functies spelen een cruciale rol? C-level managers? 
Operationele managers? Financiële managers? IT? 
Researchers? Operationele medewerkers? Al die 
personen kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks 
een grote invloed hebben op de aankoopbeslissing 
en op de klantrelatie op lange termijn (daarom 
noemen B2B-marketeers hen graag ‘buying personas’ 
of ‘customer personas’). Tracht de (typische) 
koopmotieven en gevoeligheden van die mensen te 
achterhalen. Schrijf die op en werk ermee. Zorg dat je 
specifieke communicatie creëert voor elke specifieke 
doelgroep, communicatie die beloftes inhoudt en 
zorgen wegneemt. Ik zie nog steeds marketingteams 
die met veel aplomb een reeks personas creëren, 
dan een vakje in hun hoofd aanvinken, en 
vervolgens doorgaan zoals voorheen. Auch…

4. Je website is onduidelijk, 
ontoegankelijk, niet 
attractief of onvindbaar
De algemene website-ervaring kan een verkoop maken 
of breken. Sommige B2B-bedrijven lijken dat niet in te 
zien. Vinden je klanten meteen wat ze zoeken? Kunnen 
ze je makkelijk contacteren? Jaag klanten niet weg 
met een verouderd design, moeilijk te volgen navigatie 
of te veel toeters en bellen. Zorg voor een attractief 
ontwerp, een consequente, aangename huisstijl en een 
heldere opbouw die even goed werkt voor tablet- en 
smartphonegebruikers als voor wie achter een PC 
of laptop zit (webdesigners noemen dat ‘responsive 
design’). Zet op elke pagina ook de juiste wegwijzers of 
actieknoppen (call-to-actions of CTA) zodat bezoekers 
je makkelijk kunnen contacteren, een document 
downloaden of zich inschrijven voor een event. 

Natuurlijk moet je doelpubliek jouw website ook 
vinden. Denk vooral niet dat ze rechtstreeks naar je 
homepage gaan surfen. 93% van alle activiteiten 
online begint op een zoekmachine. Zorg dus ook dat 

jouw website via die weg gevonden wordt. Bedenk 
welke zoekwoorden je doelpubliek wellicht gebruikt 
en pas je website daaraan aan (dat is de essentie van 
‘search engine optimization’ of SEO). Zorg daarnaast 
voor zeer kwalitatieve informatie (‘killer content’) die 
je doelpubliek graag bekijkt, beluistert, leest en deelt. 
Zo krijg je relevante links van andere websites en 
verbeter je de positie van jouw site in de zoekmachines. 

5. Je communicatie is niet 
strategisch gericht
Ik zei het al: B2B heeft een lange verkoopscyclus (ook 
wel ‘customer journey’ of ‘sales funnel’ genoemd). Die 
cyclus begint trouwens al voor je in contact komt met 
je potentiële klant, want heel wat geïnteresseerden 
scannen het internet op zoek naar oplossingen 
voor hun problemen zonder meteen bij jou aan te 
kloppen. Die verre potentiële klanten moet je met 
je communicatie even goed bedienen als je directe 
prospects, leads en klanten. Dat is een interessante 
evenwichtsoefening, want met bedrijven die jou nog 
niet kennen, communiceer je anders dan met klanten! 
Bijvoorbeeld: op veel B2B-websites ontbreken goed 
gestoffeerde case studies, whitepapers en testimonials, 
wat nochtans interessant materiaal is om je bedrijf op 
het netvlies te krijgen van verre potentiële klanten. 

Zorg dus voor een voldoende gevarieerd aanbod, 
maar zorg vooral dat het aanbod je strategie 
ondersteunt. Vandaag beweert de overgrote 
meerderheid van de B2B-bedrijven actief te werken 
aan ‘contentmarketing’, maar onderzoek toont aan 
dat slechts de helft daarvan een duidelijke strategie 
heeft en slechts 30% daarvan ook echt inhoudelijk rijke 
en effectieve content creëert die hun bedrijfsstrategie 
ondersteunt. Het volstaat niet om een redactionele 
kalender op te stellen. Bekijk eerst je bedrijfsstrategie, 
verifieer op welke markten je op korte en lange 
termijn terrein wil winnen of doorbreken en bepaal 
op basis daarvan welke content je gaat bouwen. 

6. Je maakt onvoldoende 
(doeltreffend) gebruik 
van sociale media
Veel B2B-bedrijven zijn aanwezig op verschillende 
sociale media maar verzuimen om er doelgericht 
mee aan de slag te gaan. Het is niet voldoende om 
er simpelweg je aanbod te promoten. Sociale media 
zoals LinkedIn, Facebook, Instagram en andere zijn 
interactieve media waarop je in contact komt en 
blijft met verschillende mensen en bedrijven. Daarbij 
is het goed om te weten dat besluitvormers (en dus 
ook de mensen in je ‘buying unit’) gemiddeld erg 
actief zijn op sociale media. Ze zijn bezig met een 
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grote verscheidenheid aan content en nemen actief 
deel aan discussies en uitwisseling van ervaringen 
via online communities of bedrijfspagina’s. 

Zie dat als een opportuniteit. Investeer tijd in de 
juiste platformen. Voor B2B-bedrijven is LinkedIn 
vaak een goede optie, maar afhankelijk van je 
markt of doelgroep kan dat net zo goed Facebook, 
Instagram of Pintrest zijn. Verspreid je content op 
die platformen en nodig je contacten uit om erop te 
reageren. Doe zelf ook moeite om relevante content 
van andere bedrijven en organisaties op te zoeken 
en er je inzichten aan toe te voegen. Engageer je 
in bestaande communities en stimuleer je interne 
specialisten om hun netwerk te activeren. 

7. Je hebt vooraf geen doelstellingen 
en metrics gedefinieerd
Wat wil je met je digitale marketing bereiken? Het 
is opmerkelijk dat heel wat B2B-bedrijven daar 
vooraf nauwelijks bij stilstaan. Zowat 40% van de 
bedrijven waar ik de laatste jaren mee in contact 
kwam, hadden voor hun digitale marketing geen 
doelstellingen gedefinieerd en hadden verzuimd om 
metrics en KPI’s vast te leggen en bij te houden.

Nochtans helpen die metrics en KPI’s om succesvol 
te zijn. Daarbij moet je het warm water niet 
heruitvinden. Er bestaan metrics die het verkeer naar 
je website meten en die aangeven hoe je bezoekers 
je gevonden hebben. Andere metrics geven aan 
hoeveel leads je genereert uit je websiteverkeer en 
je sociale mediakanalen, wat de kost per lead en per 
marketingkanaal is, welke leads uiteindelijk klant 
worden, en wat de reële waarde is die je haalt uit je 
verschillende digitale marketinginspanningen.

Dergelijke KPI’s kun je in een overzichtelijk dashboard 
weergeven. Op basis daarvan kun je tijdig je digitale 
marketingstrategie bijsturen en bijvoorbeeld meer 
of minder investeren in een specifiek kanaal.

Trap niet in de grootste B2B marketingfouten! Werk samen met Beyond, om je aanpak, inhoud en 
berichtgeving te finetunen. Contacteer ons via gunther.walravens@beyondmarketing.be
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