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7 marketing metrics die er 
in B2B écht toe doen!
Als B2B-marketeer meet en rapporteer je 
over al je acties. Je meet je websitebezoek, 
je conversiepercentages, de gegenereerde 
leads per kanaal, het engagement op sociale-
mediaplatformen, het succes van je blogposts, 
de doorklikpercentages via e-mail en ga 
zo maar door. Maar als jouw management 
je vervolgens vraagt om de impact van je 
marketingacties te presenteren, weet je soms 
niet goed wat je best naar voren brengt. Door 
de vele bomen zie je soms het bos niet meer.  

Websiteverkeer, scores op sociale media en 
conversiepercentages zijn nuttig, maar C-level wil 
andere gegevens zien, gegevens die de impact van je 
inspanningen op het bedrijf weergeven! Met andere 
woorden: je moet jouw prestaties rapporteren op een 
manier waar de C-suite enthousiast van wordt. 

Hier zijn 7 metrics die aantonen hoe jouw 
marketingprogramma nieuwe klanten heeft 
opgeleverd, hoe duurzaam die klanten zijn en 
welke kosten ervoor gemaakt werden. 

1. Kosten voor klantenwerving (CAC)
De Customer Acquisition Cost (CAC) is de 
totale kost (van sales én marketing) die is 
gemaakt om een klant binnen te halen. 

Je berekent ze door de totale sales- en 
marketinguitgaven van een bepaalde periode te delen 
door het aantal nieuwe klanten gedurende die periode.

• Sales - en marketingkosten = Programma- en reclame-
uitgaven + Salarissen + Commissies en bonussen 
+ Overhead in een maand, kwartaal of jaar

• Nieuwe klanten = Aantal nieuwe klanten 
in een maand, kwartaal of jaar

• Formule: CAC = Sales- en marketingkosten 
÷ Nieuwe klanten 

Bedrijven streven (uiteraard) naar een zo laag 
mogelijk gemiddelde CAC. Een verhoging van de 
CAC betekent dat je in verhouding meer uitgeeft 
voor elke nieuwe klant. Dit kan betekenen dat je 
verkoop- of marketingacties efficiënter kunnen.

Bedenk wel dat een conversie in B2B vaak zes maanden 
en meer bedraagt en dat de lead-generatie daar 
nog aan voorafgaat. Dat betekent dat de periode 

van de uitgaven zeker niet helemaal correspondeert 
met de periode van conversie. Als jouw sales- en 
marketingkosten het hele jaar door gelijk blijven is dat 
geen probleem, maar als er grote pieken en dalen zijn 
werk je wellicht beter met jaargemiddelde uitgaven.

2. Marketingpercentage 
van de kosten voor 
klantenwerving (M%-CAC)
De M%-CAC focust op het marketinggedeelte 
van de totale CAC. 

Je berekent deze door alle marketingkosten te 
delen door de totale verkoop- en marketingkosten 
die je hebt gebruikt om de CAC te berekenen.

• Sales- en marketingkosten = Programma- en reclame-
uitgaven + Salarissen + Commissies en bonussen 
+ Overhead in een maand, kwartaal of jaar

• Marketingkosten = Uitgaven + Salarissen 
+ Commissies en bonussen + Overhead 
alleen voor de marketingafdeling

• Formule: M%-CAC = Marketingkosten 
÷ Sales- en marketingkosten

De M%-CAC toont hoe de prestaties en uitgaven 
van je marketingteams de totale kosten voor 
klantenwerving beïnvloeden. Een verhoging van 
het M%-CAC kan een aantal zaken betekenen:

• Het verkoopteam kan ondermaats hebben 
gepresteerd (en daardoor lagere commissies 
en/of bonussen hebben ontvangen)

• Het marketingteam geeft te veel uit 
of heeft te veel overhead

• Je bevindt je in een investeringsfase en besteedt meer 
aan marketing om meer kwalitatief hoogwaardige 
leads te leveren en de salesproductiviteit te verbeteren

3. Verhouding Customer Lifetime 
Value (CLV) en CAC (CLV:CAC)
De verhouding van de Customer Lifetime 
Value tot de CAC is een manier om de totale 
waarde van elke klant te vergelijken met wat 
je uitgeeft om die nieuwe klant te werven. 

Je berekent deze ratio als volgt:

• Customer Lifetime Value (CLV) = (Opbrengst die 
de klant in een periode betaalt - Brutomarge) 
÷ Geschat uitvalpercentage voor die klant

• Formule: CLV ÷ CAC
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Hoe hoger de CLV:CAC-ratio, hoe meer ROI je verkoop- 
en marketingteam levert aan het bedrijfsresultaat. 
Maar deze verhouding mag niet te hoog zijn, omdat 
je altijd moet investeren om nieuwe klanten aan te 
trekken. Meer uitgeven aan sales en marketing zal 
je CLV:CAC-ratio verminderen, maar zal meer dan 
waarschijnlijk je totale bedrijfsgroei versnellen.

4. Time to Payback CAC
De Time to Payback CAC geeft inzicht in het 
aantal maanden dat je bedrijf nodig heeft om 
de CAC terug te verdienen die het heeft besteed 
aan het werven van nieuwe klanten.

Je berekent de Time to Payback CAC door de CAC te 
nemen en te delen door de marge-gecorrigeerde omzet 
van een maand voor een gemiddelde nieuwe klant.

• Marge-gecorrigeerde omzet = Bedrag dat je 
klanten gemiddeld per maand betalen

• Formule: Tijd tot terugverdientijd CAC = 
CAC ÷ Marge-gecorrigeerde omzet 

Indien je klanten een maandelijkse of jaarlijkse 
vergoeding betalen, streef je naar een terugverdientijd 
van minder dan 12 maanden. Hoe minder tijd het 
kost om de CAC terug te verdienen, hoe sneller je 
geld verdient aan nieuwe klanten. Over het algemeen 
streven de meeste bedrijven ernaar om elke nieuwe 
klant winstgevend te maken in minder dan één jaar.

5. Marketing Originated Customer %
De Marketing Originated Customer % is een ratio 
die laat zien welke nieuwe business wordt gedreven 
door marketing. Dit bereken je door te bepalen 
welk deel van de totale klantenacquisitie direct 
afkomstig is van marketinginspanningen. 

Om de Marketing Originated Customer % te 
berekenen, verzamel je alle nieuwe klanten 
uit een bepaalde periode en bereken je welk 
percentage van hen als lead verzameld werd. 

• Formule: Marketing Originated Customer % 
= Nieuwe klanten begonnen als marketing 
lead / Nieuwe klanten in een maand 

Deze ratio illustreert de impact die leadgeneratie heeft 
op het werven van nieuwe klanten. Dit percentage 
is gebaseerd op de sales- en marketingrelatie en 
-structuur. De ideale verhouding varieert dus afhankelijk 
van het bedrijfsmodel. Een bedrijf met een extern 
verkoopteam en inside sales support mag streven 
naar 20-40% Margin Originated Customer %, terwijl 
een bedrijf met een intern verkoopteam en een lead-
gericht marketingteam mag streven naar 40-80%.

6. % klanten beïnvloed 
door marketing 
The Marketing Influenced Customer % houdt 
rekening met alle nieuwe klanten waar marketing 
mee in contact kwam toen ze nog leads waren, 
op elk moment tijdens het verkoopproces.

Om de totale invloed te bepalen, neem je alle 
nieuwe klanten in een bepaalde periode en 
bereken je hoeveel % van hen enige interactie 
had via marketing terwijl ze een lead waren.

• Formule: Marketing Influenced Customer %  = 
Totaal nieuwe klanten die interactie hadden 
met marketing / Totaal nieuwe klanten 

Deze KPI houdt rekening met de impact die 
marketing heeft op een lead gedurende de gehele 
aankoopcyclus. Het kan aangeven hoe effectief 
marketing is bij het verzorgen en voeden van 
bestaande leads en het helpen sluiten van de deal. 
Het geeft je CEO of CFO een blik op de totale impact 
die marketing heeft op het gehele verkoopproces.

7. ROI
Eenvoudig gezegd is Return on Investment (ROI) 
het rendement op investeringen. In de praktijk 
komt het neer op het toeschrijven van winstgroei 
aan de impact van marketinginitiatieven. 

Het is belangrijk om te overwegen welke uitgaven je team 
zal verantwoorden. Marketing omvat vele specialiteiten 
en kan daarom een verscheidenheid aan uitgaven 
omvatten, waaronder evenementen, campagne-uitgaven, 
agentschapskosten, kosten voor employer branding en 
nog veel meer. Je mag alleen de uitgaven in rekening 
brengen die rechtstreeks tot groei moeten leiden. Je kan 
de ROI heel eenvoudig berekenen met deze formule:

• Formule: Return on investment (ROI) = (Verwachte) 
opbrengst / Investering (kosten) × 100%

ROI is waarschijnlijk de belangrijkste maatstaf 
voor marketingafdelingen. Uiteindelijk zal 
dit CMO’s helpen om marketinguitgaven te 
rechtvaardigen, marketingbudgetten beter te 
verdelen en campagnesuccessen te meten.

Bronvermelding

https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/
bid/34054/the-6-marketing-metrics-your-ceo-
actually-cares-about-cheat-sheet.aspx

https://marketinginsidergroup.com/content-marketing/
the-most-important-b2b-marketing-metrics-for-ceos/

Met deze relevante metrics kun je alvast indruk te maken op je baas! Nood aan meer 
tips & tricks? Werk samen met Beyond, om je B2B-marketingaanpak en follow-up te 
finetunen. Contacteer ons via gunther.walravens@beyondmarketing.be
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