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Contentmarketing voor gevorderden

Heb je je contentmarketing al redelijk onder de knie? Weet je  
inmiddels wat wel en niet werkt en heb je al eerste resultaten 
kunnen evalueren?

Volgens recent onderzoek (CMI Benchmark 2020) boeken B2B 
marketeers vooruitgang met het gebruik van contentmarketing om 
abonnees, doelgroepen en leads te nurturen. In 2019 zei 58% van de 
B2B marketeers dat ze dit doel met succes bereikt hadden. In 2020 
is dit percentage gestegen naar 68%. De grootste onderscheidende 
factor van B2B marketeers die hun organisatie typeren als zeer  
succesvol, is dat zij zich richten op het creëren van relaties, zowel 
met klanten als niet-klanten.

Heb je buyer persona profielen opgesteld en stem je de content  
nauwkeurig af op de fases van het koopproces? Dan ben je klaar 
voor het volgende niveau van contentmarketing: het nurturen van 
leads. In dit e-book gaan we hier verder op in. 

Ingrid Archer
Director Clients, Strategy & Success 
SPOTONVISION

Dit e-book is voor iedereen die de contentstrategie naar een hoger  
niveau wil tillen. We hopen dat het je op weg helpt!

https://www.spotonvision.com/contact/
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Introductie next level contentmarketing 

De manier waarop zakelijke kopers kopen verandert. Alles 
moet sneller, transparanter en onder hogere druk. Daarmee 
wordt de druk om resultaten te laten zien aan de kant van de 
verkopende partij steeds groter. Dit geldt voor bedrijven in het 
algemeen, maar in het bijzonder ook voor afdelingen, teams en 
managers binnen deze bedrijven.

Daar waar de salesafdeling van oudsher een sleutelpositie  
inneemt, heeft marketing nog altijd een achterstand te verwerken. 
Marketing- en communicatieprofessionals moeten zich continu 
bewijzen. De roep en de druk om resultaten is nadrukkelijk
aanwezig. 

B2B-marketeers die zich ervan bewust zijn, hebben al enige tijd 
terug het roer omgegooid naar nieuwe manieren van marketing.

Nieuwe manieren van B2B-marketing:
•  Een strategie waarbij waardevolle content voor de doelgroep centraal staat.
•  Een strategie waarbij content wordt aangeboden in iedere fase van het  

koopproces.
•  Een aanpak die verder gaat dan alleen het pushen van marketingboodschappen.
•  Een aanpak waarbij luisteren, interactie en engagement centraal staan.
•  Activiteiten waarbij de kansen van het internet en nieuwe technologieën  

optimaal worden benut.

https://www.spotonvision.com/contact/
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De contentmarketinghype grijpt om zich heen. Steeds meer lezen 
we over geschikte tools om content in te verpakken: “Hoeveel 
whitepapers hebben we al? Laten we klantcases maken, dat  
schijnt goed te werken! We moeten vaker bloggen! Laten we
een LinkedIn-groep oprichten.” Wat opvalt is dat er vooral wordt 
gesproken over tools en heel weinig over de strategie achter de 
tools.

Om echter succesvol te zijn, zul je vanuit je visie op marketing  
een complete en integrale contentmarketingstrategie moeten  
uitrollen. Deze strategie heeft impact op de tools die je inzet,  
de samenwerking met Sales en afspraken over het leadmanagement- 
proces, en uiteindelijk ook op hoe je georganiseerd bent.

Waar B2B-marketeers vooral mee worstelen zijn zaken als:
• Wie is mijn koper nu eigenlijk?
• Hoe koopt mijn koper?
•  Welke informatie raadpleegt en waardeert hij/zij tijdens het  

lange koopproces?
• Hoe kunnen we de content ‘mappen’ op het koopproces?
•  Hoe moeten wij ons lead management proces inrichten en 

afstemming vinden met Sales?
• Hoe kunnen we leads nurturen?
• Welke tools kunnen daarbij helpen?
• Hoe meten we succes?
• Wat betekent dit voor de organisatie van marketing?

https://www.spotonvision.com/contact/
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Ken jij je koper echt?

Effectieve contentmarketing begint bij de koper. Alleen als je 
begrijpt wie je koper is, kun je relevante content maken. De 
eerste stap in contentmarketing is het luisteren naar klanten 
en prospects en het opbouwen van een kopersprofiel, een  
zogenaamde buyer persona.

De buyer persona is een gedetailleerd profiel van een voorbeeld- 
koper die een echte doelgroep vertegenwoordigt. Hierdoor kun je 
de koper visualiseren en je beter inleven in de klant:
• Welke zoektocht naar informatie legt hij af?
• Wat vindt hij belangrijk?
•  Wat zijn de relevante contactmomenten? 
• Welke rol speelt de concurrentie?

Content 
mapping

Content 
creation

Campaign 
planning

Content 
marketing 

metrics 

Recycling

Buyer persona

Content  
Marketing  

Cycle

De buyer persona is 
de gids voor marketing  
en communicatie om de 
boodschap nauwkeurig  
af te stemmen op de  
doelgroep en betere 
beslissingen te nemen  
over hoe je je geld  
investeert, content  
promoot en welke kanalen 
je inzet.

In het e-book Starten met Contentmarketing in Business-to-Business  
worden de bovenstaande stappen een voor een toegelicht.

https://marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/starten-contentmarketing
https://www.spotonvision.com/contact/
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Zelfs als je al met succes content inzet in je marketing, raden wij aan 
om geregeld met je koper te praten om scherp te kunnen blijven  
op behoeftes in de markt. Alleen als je weet waar je koper (klant of  
prospect) behoefte aan heeft in de verschillende fases van het  
koopproces, kun je je contentmarketing naar een hoger niveau tillen.

Veel gemaakte fouten

“Ik ken mijn klanten en kopers al heel goed, ik hoef niet meer
met ze te praten.” - Kopers veranderen, de markt verandert,
concurrenten veranderen. De nieuwe generatie kopers neemt
wellicht anders beslissingen dan de ‘oude’ generatie kopers.

“We organiseren jaarlijks een interne sessie met Sales en de
directie en bepalen zo de thema’s waar we content voor gaan
maken.” - Dit is erg inside-out gedacht. Vaak ben je geneigd vanuit
je eigen producten te denken als je deze aanpak kiest. Het risico is
groot dat je de klantbehoefte vergeet.

“We halen onze input uit een jaarlijks klantonderzoek.” - Een
klant is niet altijd objectief en door alleen bij je klanten feedback op
te halen, mis je de waardevolle inzichten van je bredere doelgroep,
zoals suspects en prospects.

“We hebben 2 jaar geleden al eens kopers geïnterviewd, die
informatie is volgens ons nog steeds relevant.” - Ook dit is niet
handig, er kan veel veranderen in twee jaar tijd. Blijf dus scherp op je
omgeving en luister met regelmaat naar je klanten en kopers.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Hoe doorloopt je koper het koopproces
en waarom wil je dit weten?

Vaak ligt de focus van B2B-marketeers op leadgeneratie of op 
campagnes en programma’s die leiden tot snelle omzetgroei.  
De salescyclus wordt als uitgangspunt genomen. Daarmee  
verliezen we uit het oog welke boeiende interactiemomenten met 
de klant gerealiseerd kunnen worden.

Het B2B-koopproces is niet 1 grote beslissing van de koper of DMU, 
maar een serie van microbeslissingen verdeeld over een of soms  
wel twee jaar, afhankelijk van de complexiteit van het probleem of  
vraagstuk. Het bedrijf dat tijdens de interacties antwoord kan geven 
op behoeftes en nieuwe inzichten kan geven, zal de potentiële klant 
op een natuurlijke manier naar een volgende stap in het kooptraject 
(de buyer journey) leiden.

Awareness

Consideration

Decision

https://www.spotonvision.com/contact/
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Goede content is de cruciale bouwsteen in de buyer journey en  
natuurlijk moet je je blijven afvragen of deze content een  
effectieve rol speelt in het beslissingsproces van de klant. Kopers 
zijn in de lead. Zij verafschuwen het pushgedrag van verkopers, 
maar willen wel graag leren. Dus als je nieuwe klanten wilt winnen, 
heb je content nodig die de kopers de prikkel geeft om meer van je 
te willen leren. En content die ook echt waarde toevoegt tijdens het 
koopproces van A tot Z.

The B2B Buyer Journey©

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


13 Neem contact op met een contentmarketing-expert

Onderdeel van het luisteren naar de koper is het in kaart brengen 
van het koopproces. Je wilt weten welke vragen je koper zich stelt 
tijdens het koopproces. Een van de manieren om hier inzicht in  
te krijgen is door regelmatig te praten met je doelgroep, zowel met  
prospects als klanten en ex-klanten:

• Wat was de aanleiding om naar een oplossing te zoeken?
• Op basis van welke criteria is de koopbeslissing genomen?
• Hoeveel oplossingen stonden er op de shortlist?
• Wie waren betrokken bij het koopproces?
• Wat waren barrières?
• Welke content is geraadpleegd?

Hiernaast zie je een voorbeeld  
template van een buyer persona 
profiel en een ‘buyer journey’

“ Door de organisatie- 
veranderingen zijn er 
steeds weer nieuwe 
kansen en uitdagingen 
in mijn werk.”

HR Manager in een middelgrote 
organisatie (50 - 250 medewerkers) met 
een logistieke afdeling voor het inpakken 
en verzenden van producten in Nederland

“Ik ben Judith,

SUCCESFACTOREN
Efficiency door automatiseren

Ik ben succesvol wanneer ik:
•  Bijdraag aan efficiency slagen in de hele 

organisatie. Efficiënter werken en efficiënte 
inzet van personeel

•  Toegevoegde waarde lever aan het bereiken 
van de gestelde doelen door werving en 
selectie (de juiste mensen op juiste plaats 
hebben)

Factoren voor succes:
• Efficiënte HR afdeling door het automatiseren 

van processen
• Meer inzicht in personeel, uren en kosten door 

inzet van HR analytics
• HR-taken beleggen in de lijn zodat er meer 

tijd vrijkomt voor andere zaken (controleren, 
invoeren, digitaliseren, verwerken van 
urenregistratie, procesautomatisering)

• Up-to-date kennis van wet- en regelgeving

GROOTSTE UITDAGINGEN
Bijdrage leveren aan gestelde 
doelen

Ik ben geen wakkerligger, maar lig wel eens 
wakker van een vervelend gesprek. Verder 
houden de volgende zaken mij bezig:

•  Gebrek aan inzicht in de data om gefundeerde 
beslissingen te kunnen nemen of advies te 
geven

•  De geloofwaardigheid en toegevoegde waarde 
van HR binnen de organisatie. We zijn meer 
dan “u vraagt wij draaien”

Frustraties m.b.t. tijdsregistratie / 
kloksystemen:
• Wanneer je werkt met veel verschillende 

nationaliteiten en opleidingsniveaus is 
gebruiksgemak erg belangrijk. Dit laat soms te 
wensen over

• Het kostenplaatje is soms wat onoverzichtelijk 
met maandkosten, opstartkosten, mogelijk 
maatwerk en aparte kosten voor bijvoorbeeld 
een extra scanbox

DOELEN
Corona en de gevolgen hiervan

Mijn primaire doel is de gevolgen en invloed 
van corona crisis op personeel- en personeels-
bestand zo goed mogelijk te begeleiden en 
beheren:

•  Hoe om te gaan met de coronacrisis en de 
gevolgen en invloed op personeel 

•  Ziekteverzuim verminderen en beheren. 
Speelde al voor de Corona crisis, en speelt nu 
nog meer 

•  Optimaliseren van de personeelsbezetting. 
Denk hierbij aan de verhouding vaste 
medewerkers versus uitzendmedewerkers 
(flexibele schil) en efficiënte inzet hiervan

•  HR-taken in de lijn zetten zodat binnen HR 
meer tijd vrijkomt voor andere zaken 

• Vergrijzing binnen de organisatie

PROFILE

Judith: Aandacht voor mens & bedrijf
Ik ben een enthousiasteling en hou van mijn werk. Ik hecht waarde aan onderlinge relaties en denk vanuit de doelstellingen 
van de organisatie. Over de jaren heen verandert en groeit de organisatie en daarmee ook mijn verantwoordelijkheden. 
Hierdoor blijf ik de uitdaging in mijn baan behouden. Ik ben verantwoordelijk voor werving en selectie tot aan einde 
dienstverband, en alles daar tussenin. Ik rapporteer aan de Algemeen Directeur of Financieel Directeur. Ik stuur mijn twee 
directe collega’s aan, die verantwoordelijk zijn voor administratieve en uitvoerende taken. 

Elke werkdag is anders. Ik zit veel in overleggen, zowel met medewerkers als met mijn leidinggevende. Ik houd 
het overzicht en stuur mijn directe collega’s aan. Zelf pakt ik de meer specifieke problematiek op. Op basis van 
stuurinformatie spar ik over welke richting de organisatie op kan en waar we mee aan de slag kunnen gaan.

Digital Body Language:
• Ontvangt en leest veel nieuwsbrieven
• Gebruikt Google en 3rd party websites
• Is passief op LinkedIn

BUYER JOURNEY
Information consulted
• Eigen ervaring
• Ervaring uit netwerk
• Desktop research
• Contact met salarisverwerker

Information consulted
• Supplier websites
• Online research
• Eigen ervaring
• Ervaring uit netwerk
• Gesprek met/presentatie van leverancier

Information consulted
• Gesprek met leverancier
• Voorstel incl. business case
• Ervaring uit netwerk
• Referentiebezoek

Triggers
• Hoe draagt werving en selectie optimaal bij aan de gestelde 

organisatiedoelen?
• Hoe kan de organisatie het best omgaan met de gevolgen van de 

coronacrisis en invloed hiervan op het personeel?
• Hoe verminderen en beheren we verzuim?
• Hoe optimaliseren we onze personeelsbezetting?
• Hoe kan de organisatie het beste omgaan met vergrijzing van personeel?
• Hoe gaan we als HR om met de cultuurverandering binnen de organisatie?
• Hoe implementeer ik generatiemanagement in mijn HR beleid?
• Hoe krijg ik meer inzicht in personeel, uren en kosten?
• Hoe verhoog ik de betrouwbaarheid van ons tijdsregistratieproces?
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 

op HR-vlak?
• Wat zijn de successen en valkuilen van andere organisaties?
• Hoe maak ik meer tijd vrij binnen het HR team?
• Hoe maak ik de stap naar data-driven HR?
• Hoe verhoog ik de efficiëntie van onze HR afdeling?
• Hoe vergroot ik de geloofwaardigheid en toegevoegde waarde van HR?

Decision criteria
• Hoe breng ik de interne wensen en behoeften in kaart m.b.t. een (nieuw) 

tijdsregistratiesysteem?
• Hoe zorg ik voor intern draagvlak en medewerking van werknemers?
• Hoe betrek ik de juiste mensen bij het aankoopproces?
• Hoe stel ik een goede, toekomstgerichte lijst met eisen op?
• Wat zijn de mogelijke koppelingen met onze salarisverwerker?
• Welk tijdsregistratiesysteem past bij onze specifieke situatie?
• Wat is de ervaring van anderen?
• In welke mate zijn aanpassingen maatwerk aan de leverancierszijde?
• Aan welk investeringsbedrag moet ik denken?

Decision criteria
• Met welke leverancier heb ik de beste relatie?
• Welk systeem is het meest gebruiksvriendelijk en simpel in 

gebruik?
• Welke service kunnen wij van de leverancier verwachten?
• Wie heeft de beste prijs/kwaliteit?
• Wat zijn de ontwikkelingsplannen van de leverancier?

Awareness
Trigger & interest  

Consideration
Evaluate & asses

Decision
Justify & purchase 

Information consulted
• Productdemo
• Gesprek met leverancier
• Referentiegesprek

Decision criteria
• Hoe gebruiksvriendelijk is het systeem?
• Heeft de leverancier voldoende inhoudelijke kennis?
• Kan onze CAO uitgerold worden in het systeem?
• Waaruit is de prijs opgebouwd?
• Kunnen mijn werknemers zelf gegevens inzien en aanpassen?
• Hoe ga ik om met interne weerstand tegen veranderende processen?
• Wat zeggen referenten?
• In hoeverre automatiseert en digitaliseert dit systeem ons 

tijdsregistratieproces?

Research
Research &  learn

Hoe draag ik  
optimaal bij aan de

organisatie-
doelstellingen?

Hoe kan ik ons 
tijdsregistratie- 

proces 
optimaliseren?

Welke oplossing 
sluit aan op 

onze situatie?

Welke partij 
past het best 

bij ons?
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Betrokken personen
HR manager (Judith), Financieel Directeur / Algemeen Directeur, 

HR medewerker, ICT, soms Productie Manager

Opties geëvalueerd  
3 partijen

Opties geëvalueerd  
2 – 3 partijen

Opties geëvalueerd  
1 – 2 partijen

Hoe koopt mijn koper?
Dat wil je graag weten, want alleen  
als je dat weet, kun je de juiste  
contentmarketingstrategie inzetten.

Het creëren van een buyer persona-profiel  
en een buyer journey helpt je met het  
verkrijgen van goed inzicht in hoe jouw  
doelgroep koopt. Leer meer over buyer  
persona’s door de buyer persona toolkit  
te downloaden.

https://marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/buyer-persona-toolkit
https://www.spotonvision.com/contact/
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‘Content mapping’ als basis van je
marketingplan

Met de inzichten in je koper en het koopproces heb je de basis 
te pakken om je marketingplan verder uit te werken.

Waar we vroeger in een uitgebreid document een marketingplan 
beschreven, doen we dat nu in een template op 1 A4tje. ‘Content 
mapping’ is een unieke methode om je marketingplan in kaart te 
brengen. Het werkt echter alleen als je het inzicht in je koper
en het koopproces grondig in kaart hebt gebracht.

Hoe werkt het?
1. Je hebt zicht op wie je koper is
2. Je hebt zicht op hoe hij/zij koopt
3.  Je hebt zicht op de vragen van je koper in iedere fase van  

het koopproces
4.  Bedenk tot slot op iedere vraag van je koper een antwoord  

in de vorm van content

Je kunt dit het beste doen in een workshop met je hele team.  
Als het even kan, nodig je ook je vaste copywriter uit.  
Samen bedenk je de beste oplossingen en ideeën als   
antwoord op de vragen van je koper.

Tips voor een effectieve content brainstormsessie
• Nodig je in-house of externe copywriter uit.
• Heb je al content op de plank liggen voor recycling?
• Kun je van een whitepaper een webinar maken?
• Heb je quick wins, bijvoorbeeld content die je al meteen kunt maken?
• Denk echt vanuit de vraag van de koper.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Interest  
& trigger

Research  
& learn

Evaluate  
& assess

Justify  
& purchase

Content Mapping  
& Strategy

Key 
question

Theme/ 
keyword

Message Content
idea

Content
medium

Gated/
ungated

Promotion
platform

Tone of 
voice

Quick 
wins

Priority

• Toegevoegde waarde
• Binnen je domein / doelstellingen
• Uitvoerbaar

Criteria voor goede content:
• Relevant
• Uniek
• Geloofwaardig

https://www.spotonvision.com/contact/
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Leads nurturen over een langere periode

Je hebt je ‘content map’ gereed en daarmee de basis voor je
marketingprogramma’s waarmee je je leads gaat nurturen. Je 
weet immers precies in welke fase van het koopproces bepaalde 
content nuttig en effectief is.

Tijdens elk van deze fases heb jij als marketeer de mogelijkheid om 
invloed uit te oefenen op de lead. Omdat je weet waarnaar de lead 
op zoek is tijdens elke fase, kun je hem van de juiste content voorzien, 
bijvoorbeeld een whitepaper of demo op het juiste moment. Plan op 
welk moment je de content voor de lead beschikbaar stelt. Het
is namelijk gebleken dat als je dit op gestructureerde wijze doet, je  
het salestraject versnelt.

Voordat een lead daadwerkelijk overgaat tot aankoop, bekijkt hij 
meerdere stukken content (afhankelijk van het onderwerp of de com-
plexiteit zijn dit er meer of minder). Wanneer jij je lead kan voorzien 
van deze content, stap voor stap gedurende het koopproces, ben je 
bezig met lead nurturing.

Je zorgt ervoor dat jouw lead meer leert over de onderwerpen waar  
jij expert in bent. Je helpt de koper en tegelijkertijd positioneer jij jezelf 
als een expert of thought leader. Onderzoek toont aan dat kopers die 
genurtured zijn met relevante content door leverancier A, eerder  
geneigd zijn om met deze leverancier de uiteindelijke  
samenwerking aan te gaan.

Resultaten van leads nurturen
• Kwalitatieve leads
• Hogere conversie
• Trotse salescollega’s

• Geen interne en externe frustraties
• Een hogere ROI en omzet voor het bedrijf

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

Veel marketeers gebruiken inmiddels marketing automation 
systemen. Marketing automation biedt technologie die het  
mogelijk maakt om marketingactiviteiten te stroomlijnen,  
automatiseren en meten. Doel van deze automatisering is het 
verhogen van de operationele efficiency en het sneller bereiken 
van resultaten.

We creëren onze mailshots, onze landingspagina’s, formulieren en 
follow-up e-mails in het systeem en we volgen onze webbezoekers 
en content downloads op de voet. Een-op-een marketing is nu 
steeds beter mogelijk. Het nurturen van leads volgens de buyer 
journey is binnen handbereik. Met marketing automation help je 
prospects in het aankoopproces door relevante content te  
automatiseren, met als doel de leadconversie te verhogen. 

Hoe werkt marketing automation precies? 

Je probeert de juiste content bij de juiste prospect 
te krijgen. Daarnaast automatiseer je enerzijds 
campagnes en breng je anderzijds je doelgroep 
beter in kaart door iemands profiel uit te bouwen. 
Je marketingactiviteiten automatiseren kan als 
volgt gaan: iemand downloadt een whitepaper 
over ‘onderwerp A’ van je website. 

Je kunt er  nu vanuit gaan dat hij/zij in dat onder-
werp geïnteresseerd is. Nu zorg je ervoor dat die 
persoon op korte termijn ook een uitnodiging ont-
vangt voor een webinar over hetzelfde onderwerp.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Je kunt met content zorgen dat een lead als het ware door het 
koopproces wordt geleid. Zodra je informatie registreert over het 
contentconsumptiegedrag, houd je de dialoog met je lead op gang 
en kun je bijhouden in je database waar zijn of haar interesses  
liggen. Zo kun je de ‘content map’ in de praktijk toepassen en  
precies de juiste content op het juiste moment aanbieden aan je 
lead in iedere fase van het koopproces.

Lead scoring: van koud naar warm
Met marketing automation kun je veel beter bijhouden hoe koud  
of warm een lead is. Als iemand dagelijks op jouw website 
rondsnuffelt, veel downloadt en een interessant profiel heeft (denk 
aan functietitel, bedrijfsnaam, bedrijfsomvang, etc.), dan kun je  
zo iemand een score geven. Deze score is gebaseerd op gedrags- 
informatie enerzijds en relevante profielinformatie anderzijds.  
Zodra de score hoog genoeg is, is de lead klaar voor de collega’s van 
Sales. We noemen zo’n lead een marketing qualified lead (MQL).

Met de combinatie van expliciete data (bijv. door een ingevuld  
formulier) en impliciete data (bijv. online of offline gedrag), bouw 
je een profiel op van elke prospect. Met marketing automation kun 
je uiteindelijk je marketingactiviteiten veel effectiever en efficiënter 
sturen en meten.
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Het effect op je marketingorganisatie

Om echt aan de slag te kunnen gaan met  contentmarketing op 
een hoger niveau, moet je intern een aantal zaken regelen. 

1. Draagvlak management
Het implementeren van contentmarketing in een grote organisatie 
stuit nogal eens op weerstand. De weerstand zit ‘m vooral in dat het 
management niet ziet hoe contentmarketing op korte termijn voor 
meer sales of betere resultaten kan zorgen. Zorg daarom voor een 
duidelijke link met de bedrijfsstrategie. Leg ook uit dat je niet lukraak 
content gaat produceren, maar maak zichtbaar wat de realistische 
lange termijn verwachtingen zijn. En laat bovendien zien hoe je de 
resultaten zichtbaar gaat maken en op welke manier je de interne 
communicatie inricht.

2. Samenwerking met sales
Ook Sales collega’s zien niet altijd snel het nut van contentmarketing 
in, terwijl juist zij erbij gebaat zullen zijn. Meteen bij de start, bij het in 
kaart brengen van de koper en het kooptraject, zou je Sales moeten 
betrekken bij het proces. Zo zien zij dat je al je activiteiten richt op het 
nurturen van leads en het aanleveren van beter gekwalificeerde
leads. Door het geven van inzicht in resultaten van je marketing en 
het aanreiken van content maak je het voor Sales makkelijker om te 
scoren, we noemen dit sales enablement.

De belangrijkste drie zijn:
1. Draagvlak management
2. Samenwerking met Sales
3. Competenties binnen je team

https://www.spotonvision.com/strategie/sales-enablement/
https://www.spotonvision.com/contact/
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3. Competenties binnen je team
Het marketingteam heeft andere spelers nodig. Je komt niet meer 
weg met een online marketeer en een communicatieadviseur. Je hebt 
allround spelers nodig, resultaatgerichte marketeers, analytische 
professionals, marketeers die het leuk vinden om met marketing 
automation te werken en jawel: ook nog de contentspecialisten,
copywriters e.d. Wat belangrijk is voor iedere speler in het team, is dat 
ze next level contentmarketing next level begrijpen.

Wat is sales enablement?
Sales enablement omvat alles wat Sales kan ondersteunen om de
relatie met de prospect of klant te versterken en om de aandacht
van een lead gedurende het hele koopproces vast te houden.

Marketing

Sales

https://www.spotonvision.com/contact/
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Kiest de B2B-koper met z’n hart of hoofd?

Veel B2B-marketeers denken dat er bij de aanschaf van  
complexe producten of diensten vooral checklists worden  
vergeleken en uiteindelijk met verstand een beslissing wordt  
genomen. Tot we in gesprek gingen met filosoof en gedrags- 
wetenschapper Nick Southgate uit de UK en ons gingen  
verdiepen in het werk van Daniel Kahneman, psycholoog en  
Nobelprijswinnaar op het gebied van gedragseconomie. 

De machinerie van ons denken
Kahneman is psycholoog en pionier op het grensvlak van de  
economie en psychologie en hij introduceert in het boek  
‘Thinking, fast and slow’ de machinerie van ons denken.  
Twee systemen beïnvloeden de manier waarop we denken en 
beslissen: systeem 1 is snel, intuïtief en emotioneel, systeem 2 is 
traag, weloverwogen en logisch-rationeel.

Kahneman legt uit wanneer we op onze intuïtie kunnen vertrouwen 
en wanneer we juist onze ratio moeten aanspreken. Door 
Kahnemans verhaal loopt als een rode draad een eenvoudig idee: 
wat we zien is alles wat er is. We gaan heel snel en gemakkelijk  
(intuïtief, zeggen we wel eens) uit van de beschikbare informatie. 
Er is veel meer, meestal, en dat zien we niet, dus houden we er ook 
geen rekening mee: de context, de drijfveren, het perspectief van 
een ander, de achtergrondinformatie en de statistische ruis.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Conclusie: de groep kiest de goedkoopste optie
Uiteindelijk lijkt het besparen van kosten sowieso een slimme zet.  
Wat we vervolgens ontdekken is dat de leverancier niet kan presteren 
binnen de begroting. Dat is wat wij noemen de ‘Winner’s Curse’.

Vanuit de business moeten we ons wapenen tegen het nemen van 
dergelijke beslissingen. Vanuit het perspectief van de leverancier 
moeten we begrijpen dat dit waarschijnlijk gaat gebeuren.

En B2B kopers dan?
In het interview met filosoof en gedragseconoom Nick Southgate 
vraag ik door op B2B-koopgedrag. Nick: “Mensen willen graag een 
beslissing nemen op basis van één criterium omdat we dingengraag 
simpel en gemakkelijk houden. Bijvoorbeeld, als we een camera  
kopen, is het makkelijker om gewoon te kijken naar ‘het aantal pixels’ 
als belangrijkste criterium. Dat is eenvoudig en dat vinden we fijn.

In het bedrijfsleven moeten we ineens allerlei criteria evalueren als 
we een offerte van een complex product beoordelen. En eigenlijk, als 
puntje bij paaltje komt, rangschikken de meeste mensen op prijs en 
kiezen ze de goedkoopste oplossing. Dit leidt meestal tot de ‘vloek 
van de winnaar’, de ‘Winner’s Curse’.“ Stel, drie bedrijven dingen mee
naar een project. Een van de partijen is de huidige leverancier.

Hun voordeel is dat ze precies weten wat er nodig is voor de  
order, omdat ze al werken voor het bedrijf. De prijs zal een zeer 
nauwkeurige weergave zijn van de werkelijke kosten. Twee andere 
leveranciers kunnen een stuk hoger of lager uitkomen qua prijs. Dit 
betekent niet dat zij denken dat het duurder is om te doen of minder 
duur. Deze offertes laten zien dat ze eigenlijk niet precies weten wat 
er nodig is. 

Omdat we echter de neiging hebben te kopen op ‘prijs’, zijn we  
geneigd om de goedkoopste te kiezen. Als iemand een opdracht kan 
doen voor x miljoen euro’s minder, dan denken we dat ze briljant zijn. 
We denken niet: “Ze weten niet waar ze over praten”.

En B2B kopers dan?
In het gesprek met filosoof en gedragseconoom Nick Southgate 
vraag ik door op B2B-koopgedrag. Nick: “Mensen willen graag 
een beslissing nemen op basis van één criterium omdat we dingen 
graag simpel en gemakkelijk houden. Bijvoorbeeld, als we een  
camera kopen, is het makkelijker om gewoon te kijken naar ‘het  
aantal pixels’ als belangrijkste criterium. Dat is eenvoudig en dat  
vinden we fijn.

In het bedrijfsleven moeten we ineens allerlei criteria evalueren als 
we een offerte van een complex product beoordelen. En eigenlijk, als 
puntje bij paaltje komt, rangschikken de meeste mensen op prijs en 
kiezen ze de goedkoopste oplossing. Dit leidt meestal tot de ‘vloek 
van de winnaar’, de ‘Winner’s Curse’.  

Stel, drie bedrijven dingen mee naar een project. Een van de partijen 
is de huidige leverancier. Hun voordeel is dat ze precies weten wat er 
nodig is voor de order, omdat ze al werken voor het bedrijf. De prijs 
zal een zeer nauwkeurige weergave zijn van de werkelijke kosten. 
Twee andere leveranciers kunnen een stuk hoger of lager uitkomen 
qua prijs. Dit betekent niet dat zij denken dat het duurder of  
minder duur is om te doen of minder duur. Deze offertes laten zien 
dat ze eigenlijk niet precies weten wat er nodig is. 

Omdat we echter de neiging hebben te kopen op ‘prijs’, zijn we  
geneigd om de goedkoopste optie te kiezen. Als iemand een 
opdracht kan doen voor x miljoen euro’s minder, dan denken we dat 
ze briljant zijn. We denken niet: “Ze weten niet waar ze over praten”.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Lessen voor de marketeer
De koper gaat vaak uit van de beschikbare informatie en hij of zij
mijdt graag risico’s. Houd daar dan ook rekening mee in je Sales
en Marketing, ook in B2B:

• Houd rekening met de emotie van de koper
• Maak het de koper op allerlei manieren gemakkelijk
•  Probeer in te spelen op het ‘gevoel’ van de koper  

Dit kan ‘m in kleine dingen zitten, zoals:
• Echt luisteren naar de klant
• Informatie vereenvoudigen
•  Keuzes weglaten wanneer ze voor de betreffende koper niet 

relevant zijn

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

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 contentmarketing-expert

 

Ingrid Archer
ingrid@spotonvision.com

+31 (0)6 21 29 05 99

Wil je jouw contentmarketing naar een hoger  
niveau tillen? 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 van 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/
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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:
Shimon Ben Ayoun (SPOTONVISION), Nick Southgate (School of Life)

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