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De marketingafdeling moet drastisch veranderen
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Voorwoord

De introductie van digitale trends in B2B-marketing heeft ons vak 
op vele manieren makkelijker gemaakt. Tegelijkertijd en mede door 
de digitalisering heeft er ook een grote verandering plaatsgevonden 
in de werkwijze van een marketeer. Om met je B2B-marketingteam
de moderne, digitale wereld voor te blijven moet je nieuwe skills  
verzamelen in je team. Marketing zal meer en meer door de klant 
enerzijds en door data en technologie, anderzijds, gedreven worden.

Welke skills de nieuwe marketeer nodig heeft, diepen we in dit 
e-book uit, bovendien kijken we naar het gehele marketingteam. 
Want het is niet alleen de marketeer op individueel niveau die  
verandert. De uitdaging ligt ook in het integreren van deze skills  
in de organisatie van het marketingteam.

Veel leesplezier!

Ingrid Archer
Director Clients, Strategy & Success 
SPOTONVISION

Dit e-book is geschreven op basis van wat wij zien gebeuren bij onze  
klanten, maar ook wat onderzoek uitwijst. Bovendien vroegen we 

B2B-marketing thought leaders uit binnen- en buitenland om hun visie.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Marketingteams moeten worden ingedeeld naar de fases van de 
customer journey. Expertise die nodig is om leads te genereren 
is anders dan de expertise die nodig is om leads te nurturen of 
klanten te bedienen. Bovendien moet marketing nauwer  
samenwerken met sales en zijn er meer specialisten nodig voor 
het optimaliseren van de conversies met inzet van technologie  
en data.

“Marketing moet nauwer samenwerken met sales.” 
Shimon Ben Ayoun 

SPOTONVISION

“Marketing en reclamecampagnes die succesvol zijn, doen dat 
door klanten en segmenten te identificeren, resultaten te meten,

data te analyseren en daarop in real-time feedback te verzorgen.”

-Forbes Insights, 
The Rise of the New Marketing Organization

https://www.spotonvision.com/contact/
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Inhoud

Klik op een van de onderstaande items om direct door 
te gaan naar jouw interesse.

Het marketingteam aan zet

Nieuwe skillset van B2B-marketeers

De nieuwe structuur binnen het B2B-marketingteam

Weg met discipline-indelingen

Persoonlijke marketeerdimensies

Analytische strategen pakken de lead

Aan de slag
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Het marketingteam aan zet

De zet is aan de marketingteams om met data en technologie in te 
spelen op de klantbeleving, en de klant te begeleiden en informeren in 
elke stap van de customer journey. 75% van de marketeers is binnen 
een paar jaar verantwoordelijk voor de gehele klantbeleving volgens 
recent onderzoek.

Opvallend is dat marketeers zelf aangeven dat de verantwoordelijkheid 
vooral weg wordt genomen van klantenservice en sales. Dit heeft te 

“Sales, Marketing  
en Service in 1 team” 

 
Hans Molenaar 

Kerndocent en directeur, 
Beeckestijn Business School

De uitdaging bij veel B2B-ondernemingen zit in het
commerciële proces, en deze meer in lijn te brengen
met hoe klanten willen omgaan met leveranciers.
Dat betekent dat iedereen zich moet inzetten om
klantbeleving voor, tijdens en na de verkoop in het
vizier te houden. Met als doel meer klanten, die  
meer en vaker kopen, en idealiter ook nog als  
ambassadeur gaan optreden.

Daarnaast is het cruciaal dat door digitalisering het
verkoop-, marketing- en service proces innoveert.
Concreet betekent dit: aan de slag met marketing
automation, social & digital selling en social service
toepassingen die klantbeleving verbeteren. 

maken met het feit dat we de route naar 
optimale klantbeleving alleen kunnen  
bewandelen als we de gehele  
customer journey, en bijbehorende  
touchpoints, in kaart hebben. Een  
marketingafdeling die is opgezet rond  
de marketingideeën van de jaren ’90  
zal drastisch moeten veranderen om te  
kunnen verbinden met de klant van nu.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Nieuwe skillset van B2B-marketeers

Veranderingen in marketing zijn grotendeels te danken aan de  
technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.

Data en technologische skills zijn niet meer weg te denken uit de  
marketing. Marketing automation is een mooie ontwikkeling in 
B2B-marketing die wij hieraan te danken hebben. Maar met alleen 
techniek redden we het niet. Hedendaagse markten veranderen ook 
veel sneller en de marketeer moet hier op kunnen inspelen.

Marketingleiders zien in dat in deze tijd van real-time marketing sterk 
strategisch denken van groot belang is om te kunnen blijven  
aanpassen aan de markt en de wensen van de klant. Zo wordt de 
term ‘agility’ ineens weer een hype, marketeers moet snel en agile zijn 
om de klanten en de markt te kunnen bijbenen. Met een marketing- 
leider die het overzicht houdt en op analytische en strategische  
manier het team naar de volgende stap leidt.

“De Chief Marketing  
Officer wordt Chief 

Value Officer;  
toegewijd aan de  

ultieme klantbeleving” 
 

Laura Patterson 
President and founder, 
VisionEdge Marketing

Als je als bedrijf de filosofie deelt om de klantbeleving  
te begrijpen, behouden en laten groeien, dan moet de  
marketingafdeling centraal staan in jouw organisatie.

Organisatorische structuren moeten mee om te overleven, 
te evolueren Hoe ziet dat eruit? Als eerste moet de CMO 
een Chief Value Officer worden en verantwoordelijk zijn 
voor de ultieme klantbeleving, samen met een team  
toegewijd aan customer service. Inzichten in de klant  
in elke fase van het koopproces, gebaseerd op data.  
De hele structuur wordt neergelegd bij de marketing  
managers die de planning in de gaten houden.  
Deze klantgerichte benadering zorgt voor een betere 
samenwerking en een nieuwe ‘agile’ organisatiestructuur.

https://www.spotonvision.com/contact/
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De nieuwe structuur binnen het
B2B-marketingteam

De vraag is niet wat de volgende trend is, maar hoe je de organisatie 
inricht zodat je klaar bent om iedere nieuwe trend op te pakken.

De grootste uitdaging ligt in de structuur van de marketingteams zelf.  
Een organogram geeft inzicht in aantallen medewerkers, functietitels en 
rapportagelijnen. Prima om naar te kijken als je een momentopname wilt 
van de marketing-organisatiestructuur, maar het zegt niets over de  
verantwoordelijkheden van de individuele rollen, laat staan over efficiënt 
samenwerken.

De crux zit ‘m vaak juist in de manier van samenwerken tussen  
communicatie, productmarketing, fieldmarketing en marketing  
operations. Steeds vaker leidt deze samenwerking tot problemen of  
inefficiënties.

Denk aan het opheffen van de afdeling Communicatie omdat Marketing 
steeds meer (en succesvol) bezig is met content. Of aan het social media 
team dat enerzijds webcare moet oppakken en de doorlopende corporate 
communicatie-zaken, maar dat wordt afgerekend op andere doelen dan 
de marketingafdeling. De cohesie is zoek.

Mijn ideale B2B-marketingteam zou komend jaar bestaan 
uit verschillende scrum/agile teams die zich bezig houden 
met het verder optimaliseren van de klantervaring vanaf het 
eerste contactmoment.

Wij zijn 1 januari dit jaar gestart met het adopteren van 
scrum/agile binnen marketing en zijn nog steeds lerende. 
Samenwerking tussen de verschillende marketingdisciplines 
is al enorm verbeterd en we zienpositieve impact op de  
marketing performance rondom acquisitie.

Mijn droom is dat marketing de drijvende kracht wordt  
achter innovaties voor de (toekomstige) producten en  
diensten die we leveren met als startpunt de context van 
onze (beoogde) klant waarin technieken als design thinking 
en lean startup daily practice worden.

“Mijn droom is  
dat marketing de 
drijvende kracht 

wordt achter  
innovaties”

Mark Appel
Global Marketing Director 

Cloud Solutions, Exact

https://www.spotonvision.com/contact/
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Weg met discipline-indelingen

Nieuwe marketingprojecten moeten we inrichten vanuit 
inzichten in de B2B-koper of klant.

Want deze buyer persona inzichten moeten niet af en toe worden  
geraadpleegd maar de drijfveer zijn van alle marketinginspanningen. 
Dit outside-in-denken is van groot belang. Met inzichten uit de  
customer journey kan er worden gewerkt aan de klantbeleving om 
meer engagement met prospect of klant te bereiken. Dit is meer dan 
ooit van belang om onderscheidend te zijn.

Dus waar teams voorheen werden ingedeeld op discipline, moeten zij 
nu heringericht worden op elke stap in de buyer of customer journey. 
Uiteraard helpt het als een team een gezamenlijk doel nastreeft. Silo’s 
kunnen zo doorbroken worden en de marketingdirecteur of CMO zal 
veel meer de spin in het web-functie krijgen, dan een hiërarchische.

   Integratie van de klantbeleving en de online wereld is 
een significante uitdaging in B2B. Er is een gigantische 
hoeveelheid data: marketeers verdrinken in algoritmes, 
mogelijkheden en effectief gebruik ervan. Maar, meer is 
minder in B2B. Begrijpen waar de klant naar op zoek is  
en ze daarin direct informeren is het belangrijkst. 
Leermomenten kunnen worden afgeleid door een 
combinatie van technologie en klantinzichten. 
 
Organiseer je marketingteam naar de fases van de  
customer journey, zodat de klant optimaal kan 
worden bereikt en bediend. Wees er van bewust dat 
je potentiële klant niet altijd weet wat hij wil, wat er 
mogelijk is en wat er beschikbaar is. Dus leer ze over 
jouw product en waarom het belangrijk is.”

“Meer is minder  
in B2B”

Charles Nixon
Chairman,

Cambridge Marketing  
Colleges

https://www.spotonvision.com/contact/
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Weg met discipline-indelingen

Idealiter is een marketingteam opgebouwd uit 4 verschillende  
persoonlijke marketeerdimensies die nodig zijn om effectief te werken:

• Creatief: ziet kansen en innovatieve voordelen in elke uitdaging.
•  Collaboratief: weet een goede samenwerking en afstemming met  

anderen afdelingen (o.a. sales, maar ook IT) te vinden.
•  Technisch: heeft kennis van alle digitale ontwikkelingen, spreekt  

de taal maar weet deze ook optimaal in te zetten voor de beste  
klantbeleving.

•  Agile: strategisch, tactisch en analytisch. Overziet het grotere  
geheel en weet wat er moet gebeuren en hoe dat te bereiken.  
Is constant aan het testen en leren om tot nieuwe prospect- of  
klantinzichten te komen en eigen tactics te verbeteren. 

De creatieven en strategen voeren een plan uit dat in verband staat 
met de stapsgewijze strategie, aangevuld met de functionele experts 
in technologie en kanaal. Daarnaast werken er  collaboratieve  
collega’s  die ervoor kunnen zorgen dat deze mensen niet losraken van 
het grotere geheel binnen de organisatie.

Het marketingteam van de toekomst is een  
balans tussen kunst & wetenschap. Om de beste 
klantervaring te bieden en mee te doen in een snel 
veranderende omgeving, moet je: een technisch team 
hebben om gebruik te kunnen maken van de data en 
inzichten, een contentteam en de creativiteit om de 
aandacht te krijgen vanuit inzichten in de klant. 

In een luidruchtige, multi-channel en multi-device 
wereld, en daarmee de mogelijkheid creëren snel te 
innoveren.

“Een balans tussen kunst 
& wetenschap.”

Meagen Eisenberg
Chief Marketing Officer,

MongoDB

https://www.spotonvision.com/contact/
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Analytische strategen pakken de lead

De agility van het marketingteam is hier ook een stuk makkelijker  
te realiseren. Omdat in dit team alles start met klantinzicht, kan snel 
worden beoordeeld wat er nodig is en hoe het doel bereikt wordt.

Er zijn belangrijke veranderingen binnen het marketingteam van  
de toekomst. Vandaag nog worden nieuwe marketinginitiatieven  
opgegooid door de executives. Maar weinig van deze initiatieven worden 
echt geïnspireerd door nieuwe inzichten in de klant.

Uiteraard worden alle grote campagnes en ideeën geleid door een  
bepaald inzicht, maar waar het om gaat is de strategie die ervan uit gaat 
dat alle mensen hetzelfde pad afleggen pad afleggen. Nu we de data en 
technologie hebben om dit te tracken kan er een fundamenteel verschil 
worden gemaakt in klantinzicht en daarmee, wanneer hier op wordt  
geïnitieerd, de individuele klantbeleving.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Daarnaast worden teams ingedeeld in hun rol binnen de stappen  
die een prospect of klant zet: van awareness naar consideration tot  
exploration en de uiteindelijke purchase. Agency teams worden  
hierbinnen naadloos opgenomen, zij worden echt onderdeel van het 
team en kunnen sleutelrollen vullen in elke stap.

We leven in een digitale wereld en daar hebben we de juiste 
middelen voor nodig. Ik denk dat we onze marketingorganisatie 
 moeten reorganiseren. In mijn beleving neemt het aantal 
mensen dat werkzaam is op een marketingafdeling af. En op 
deze afdeling zouden we moeten focussen op strategie aan de 
ene kant en op projectmanagement aan de andere kant.

De projectmanagers moeten zich op hun beurt weer omringen 
met een netwerk van experts. Ik denk dat de grootste  
uitdaging daarin is, het vinden van de niche bedrijven die echt 
experts zijn in hun veld: een expert voor app development,  
een expert in design of een expert in content management. 
Dat je niet zoekt naar een bedrijf dat alles kan, maar naar een 
netwerk van kleine bedrijven. Dat is wat je meer flexibel en  
‘agile’ maakt in de toekomst.

“Een kleiner en  
flexibeler team

dat wordt omringd 
door een netwerk

van experts.”

Steven van Belleghem
The conversation 

company thought leader,
B-Conversational

Awareness

Consideration

Exploration

Purchase

https://www.spotonvision.com/contact/
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Aan de slag

Dat dit e-book ‘B2B-marketingteam van de toekomst heet is niet  
zomaar. De structuur van een team en organisatie veranderen is  
moeilijk. Het grootste obstakel is dat de marketeers zo druk bezig  
zijn met de dagelijkse taken dat er nauwelijks tijd overblijft om te 
innoveren en voorop te blijven lopen. Feit is wel dat er geen einde zal 
komen aan transformatie van marketing en marketingteams. De 
wereld waar alles werd aangeboden in brochures en face-to-face  
ontmoetingen bestaat niet meer. Wie mee wil met de nieuwe wereld 
moet dus wel veranderen.

Er is een strategisch directeur die de middelen kan inzetten om de strategie te 
vormen en uit te voeren. Redacteuren werken met freelancers om passende  
verhalen te creëren. Technische professionals zoeken naar de beste platformen  
om te gebruiken en hoe dit te optimaliseren.

 “ Het marketingteam wordt een mediabedrijf”

Joe Pulizzi
Founder at Content Marketing Institute,
Author of Content, Inc., Speaker & Entrepreneur

SPOTONVISION helpt je graag  
met advies rond jouw marketingteam. 
Samen kijken we hoe we deze kunnen 
klaarstomen voor de toekomst. 
Schroom niet om contact met ons op 
te nemen.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Loop je tegen iets aan en kan je niet verder? Of weet je niet  
goed waar te beginnen? Neem gerust contact op met een van  
de B2B-marketing experts van ons Centre of Excellence.

Ja, ik wil contact opnemen met een
B2B marketingteam-expert

 

Ingrid Archer
ingrid@spotonvision.com

+31 (0)6 21 29 05 99

Maak van jouw team hét B2B-marketingteam 
van de toekomst. Start vandaag nog.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Over de auteur

Ingrid Archer heeft meer dan 20 jaar ervaring in marketing en 
communicatie, zowel bij overheid als in het bedrijfsleven, met 
name in de IT, de Medische en Financiële sector. 

Ingrid is mede-oprichter en -directeur van B2B marketing bureau  
SPOTONVISION en van het B2B Marketing Forum.  
Zij spreekt en schrijft regelmatig over de uitdagingen voor  
B2B-marketeers, onder meer voor B2B Marketing Forum,  
MarketingFacts, Emerce en de blogs van SPOTONVISION.

Ook is Ingrid docent buyer persona- en customer journey- 
ontwikkeling aan de Beeckestijn Business School.

Contact opnemen met Ingrid?
ingrid@spotonvision.com  

https://www.spotonvision.com/contact/


22 Neem contact op met een B2B marketingteam-expert

Over SPOTONVISION

Van strategie tot campagnes en marketingtechnologie, sinds 2006 
helpen wij toonaangevende bedrijven in B2B. Voor klanten zoals 
ANWB, De Persgroep, Salesforce, Schiphol en T-Mobile ontwikkelen 
we betekenisvolle conversaties. Interacties die leiden tot groei van 
zowel mensen als bedrijven.  
 
Door betekenis te geven aan data, helpen wij onze klanten met 
het bouwen van duurzame relaties, tijdens elk contact, iedere keer 
weer. Op deze manier creëren we ultieme B2B-ervaringen met een 
echt B2Me-karakter.  
 
Vol passie en bevlogenheid hebben wij het B2B Marketing Forum 
en de B2B Marketing Awards opgericht en bieden wij een  
extra dimensie aan de wereld van B2B. Bij ons werken  
superhelden met een flinke dosis kennis, creativiteit, ambitie  
en betrokkenheid. Samen met onze klanten en partners geven  
we vorm aan B2B-marketing van de toekomst. 

www.spotonvision.com 

Met dank aan:
Exact Software, B Conversational, MongoDB, Beeckestijn Business School,
Cambridge Marketing Colleges, VisionEdge Marketing

https://www.spotonvision.com/contact/
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