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2 Ik wil starten met Webinars

“Vanmorgen heb ik jullie webinar gevolgd  
over Contentmarketing in B2B. Heerlijk om  
dit te volgen want het geeft een goede  
structuur voor de verdere uitrol van mijn  
activi teiten. Ik maakte voor het eerst een  
webinar mee en dat is uiterst efficiënt.  
Ik werk nu vanuit huis en dat was gemakkelijk 
in te plannen. Dus bedankt en jullie succes  
met SPOTONVISION.” 

Deelnemer SPOTONVISION webinar

https://www.spotonvision.com/contact/
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Tips & Trucs voor succesvolle webinars

Webinars maken een steeds groter deel uit van een content-
marketingstrategie. Ze hebben de afgelopen jaren live demo’s, 
trainingstrajecten en bijeenkomsten voor een groot deel weten  
te vervangen. Webinars zijn erop gericht om kennis te delen en 
daarmee trek je deelnemers aan die oprecht geïnteresseerd zijn  
in jouw product of dienst. Het is dan ook logisch dat maar 
liefst 42% van de marketeers webinars in de contentmarketing-
strategie voor 2020 hebben opgenomen. 

Door webinars niet alleen live maar ook on-demand aan te bieden  
kun je flink in kosten besparen. En deelnemers bepalen zo zelf 
wanneer ze het webinar volgen. Wel zo klantvriendelijk. 

Ingrid Archer
Managing Partner & Director Clients, 
Strategy & Success

Deel e-book

Dit e-book is er voor iedere marketeer, communicatie- 
professional, verkoper of ondernemer. Het gaat over  
hoe je webinars inzet als conversieversneller voor sales 
en marketing of ondersteunend laat zijn aan de interne  
communicatie. 

https://www.spotonvision.com/contact/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/de-kracht-van-webinars-in-b2b&title=De%20kracht%20van%20webinars%20in%20B2B&summary=Tips%20%26%20trucs%20voor%20succesvolle%20webinars&source=
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/de-kracht-van-webinars-in-b2b
https://twitter.com/intent/tweet?text=Aanrader%20'De%20kracht%20van%20webinars%20in%20B2B'%20https%3A//marketing.spotonvision.com/acton/media/3887/de-kracht-van-webinars-in-b2b
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Wat staat er in het e-book?

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

Webinar marketing 

Waarom een webinar

Top 9 voordelen van webinars

Case study

Checklist
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Over SPOTONVISION

6

12

15

20

23

28

31

1

2

3

4

5

6

7

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


5 Ik wil starten met WebinarsIk wil starten met Webinars

“Wij werken nu al een paar jaar met webinars. 
Voor ons een nieuwe manier om in 1 uur tijd soms 
150 geïnteresseerde klanten bereiken. Vaak levert 
dit zo’n 50% leads op. Webinars zijn makkelijk te  
organiseren, spotgoedkoop, en uiterst effectief.”

B2B-marketeer

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


Webinar 
marketing 

1



7 Ik wil starten met Webinars

Webinar marketing

In business-to-business marketing kun je niet meer zonder 
goede content. Klanten zoeken zelf online naar relevante  
informatie en jij wilt dus opvallen, gevonden en gezien worden  
tussen al die concurrenten. Door het bieden van relevante,  
waardevolle content kun je nieuwe klanten aantrekken en  
relaties met de bestaande klanten verstevigen. En dat op zich 
draagt weer bij aan thoughtleadership. 

Webinars of online events kunnen je helpen om jouw content bij 
jouw doelgroep onder de aandacht te brengen. Zo kun je in een 
webinar met tientallen of wel honderden deelnemers tegelijk  
communiceren. Een breed geaccepteerd en zeer effectief  
alternatief voor een face-to-face overleg.

De VS was 15 jaar geleden een van de eerste 
landen die serieus met webinars ging  
experimenteren. Intussen zijn webinars ook  
in Nederland niet meer weg te denken uit de 
contentmarketingstrategie.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Jaarlijks brengt het Contentmarketing Institute in samenwerking 
met MarketingProfs het B2B Contentmarketing Benchmarks  
rapport uit. In het rapport van 2019 is de inzet van audiovisuele 
content (inclusief webinars) ten opzichte van het jaar ervoor met 
32% gestegen naar 64%.

https://www.spotonvision.com/contact/
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In het rapport van 2020 laten de resultaten nog meer detail zien: 
Tijdens de bewustwordingsfase van de buyer journey is 16% van de 
leads afkomstig van webinars en online events en in de fase van 
besluitvorming komt 11% uit de hoek van de webinars en  
online events. 

https://www.spotonvision.com/contact/
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De grafieken van MarketingCharts.com laten de best converterende  
tactieken zien voor ‘top-of-the funnel’ marketingactiviteiten.  
Webinars presteren hoog en staan op een gedeelde tweede / 
derde plek met 58%.

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


11 Ik wil starten met Webinars

De shortlist voor meest gebruikte marketingtactieken voor het 
genereren van leads, leadnurturing, en voor het onderhouden van 
klantrelaties in B2B-marketing zag er als volgt uit:

1. Email (nieuwsbrieven)

2. Educatieve content (o.a. webinars)

3. Heldere Calls to Action for next steps 

4. Evenementen

5. Storytelling (case studies)

Shortlist leadnurturing 
marketingmethoden

https://www.spotonvision.com/contact/
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“Als projectleider van een groot IT-project 
binnen de bank wist ik eigenlijk niet goed 
wat een webinar was. Inmiddels weet ik dat 
een webinar een hele goede manier is om 
voor de interne communicatie in te zetten.  
Ik had daar nooit zo bij stilgestaan, maar 
door het inzetten van een webinar heb ik  
niet alleen draagvlak gecreëerd, maar ook 
nog eens de blits gemaakt.” 

Projectleider grote bank, klant van 
SPOTONVISION

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


14 Ik wil starten met Webinars

Waarom een webinar?

Uit het eerdergenoemde onderzoek van het Content Marketing  
Institute en MarketingProfs blijkt dat bedrijven die al langer  
webinars inzetten dit nog frequenter zijn gaan doen vanwege de 
uitstekende resultaten. Behalve het genereren van leads zijn  
webinars ook ondersteunend aan:

       het vergroten van naamsbekendheid en thoughtleadership
       het vergroten van loyaliteit
       het uitbreiden van de database

Bedrijven die webinars nog maar kort inzetten, 
zien de effecten vooral terug in het krijgen van 
meer websitebezoekers.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Top 9 voordelen van webinars
De belangrijkste voordelen van webinars in willekeurige volgorde:

1  Thoughtleader: Je kunt via een webinar je expertise delen en 
daarmee je thoughtleadership claimen.

2  Leads: Je komt al vroeg in de buyer journey in contact met 
potentiële klanten.

3  Interesse: De deelnemers, prospects of klanten registreren 
zich en geven daarmee aan dat ze in jouw materie  
geïnteresseerd zijn.

4  Uitbouwen e-maillijst: door regelmatig een webinar te  
organiseren zul je je database blijven uitbreiden. 

5  Lage kosten: Je kunt kosten besparen op je marketingbudget. 
Bovendien kun je een webinar tegen erg lage kosten herhalen.

6  Vrijblijvend: Je kunt op een veel vrijblijvender manier jouw  
expertise aanbieden aan je doelgroep. 

7  Effectief: Je kunt heel veel mensen tegelijk bedienen.  
Webinars kunnen door honderden mensen tegelijkertijd 
worden gevolgd. 

8  Duurzaam: Je draagt bij aan het verminderen van  
mobiliteit en daarmee is het geven van webinars een  
duurzame oplossing.

9  Recycling: Je kunt de content heel goed recyclen en / of  
repurposen. De inhoud van een webinar kun je na afloop  
verpakken in een whitepaper, e-book, trailer video of een  
serie blogposts. De opname van een webinar kun je  
on-demand beschikbaar stellen.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Webinars zijn minder persoonlijk dan face- to- face  
contact, zet daarom webinars aanvullend en  
ondersteunend aan andere content in.
Je moet een betere presentator/trainer zijn om 
deelnemers online te enthousiasmeren en interactie  
op gang te brengen. 
Zet interactieve tools in en zorg voor afwisseling in de 
presentatie om de aandacht van de deelnemer vast te 
houden.

Let op

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

Als je kijkt naar het B2B-koopproces, dan passen de soorten  
webinars altijd ergens in dat proces.

Algemene educatieve webinars bijvoorbeeld over een breed  
onderwerp (past goed bij de bewustwordingsfase van de  
buyer journey.
Specialistische educatieve webinars over een onderwerp waar 
alleen een bepaalde selecte doelgroep in geïnteresseerd is.
Product demo webinars bijvoorbeeld in te zetten richting  
prospects of klanten die daarmee meer inzicht in de nieuwste  
release van jouw software krijgen.
Training webinars voor klanten of partners die met jouw  
producten werken.
Interne webinars voor de interne organisatie

Algemene 
educatieve webinars 

Specialistische 
educatieve webinars 

Training webinars

Product 
demo webinars 

Interne webinars

Soorten webinars

https://www.spotonvision.com/contact/
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42% of video marketers plan to include  
webinar in their 2020 video marketing  
strategy. 

Quotes and facts 2020 

Video Marketing Statistics 2020 – Wyzowl

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

Elsevier zet webinars succesvol in voor vergroten klantbetrokkenheid.

Elsevier is een wereldwijde B2B-uitgever van wetenschappelijke  
literatuur en informatieoplossingen. Een specifieke uitdaging van 
de PharmaBioTech Group is het vergroten van de klantbetrokken-
heid. Elsevier wil meer online contact met haar klanten genereren 
en op een interactieve manier kennis delen.

Oplossing

SPOTONVISION helpt Elsevier bij het organiseren van een  
webinarprogramma dat productexpertise en thoughtleadership 
combineert. Er zijn twee verschillende soorten webinars opgezet: 
inleidende webinars om de productfuncties en de basisbeginselen 
van zoeken te beoordelen, en meer diepgaande webinars, die zich 
richten op specifieke workflows. 

SPOTONVISION en Elsevier maken een webinarkalender en uitrol-
plan. Totale inzet van de verkoop- en marketingteams is vereist.

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

Samen met SPOTONVISION organiseert Elsevier meer dan 15  
webinars. Het team verwelkomt meer dan 550 deelnemers, meer 
dan 60% waren gloednieuwe contacten in de klantendatabase. 

Meer dan 2100 mensen bekijken in totaal 9 webinaropnames.  
Het team beantwoordt 135 vragen over producten en  
verkoopondersteuning. Website klik- en openingspercentages  
verdubbeld. De webinars worden door bezoekers als zeer nuttig 
beoordeeld en veel bezoekers doen weer mee na hun eerste  
Elsevier PBT-webinar. 

Elsevier krijgt nu meer inzicht en een beter overzicht van de  
uitdagingen van haar klanten.

“ De steun van SPOTONVISION was waardevol voor ons.  
Niet alleen bij het opzetten van de eerste serie webinars, maar 
ook bij het begeleiden, trainen en coachen van ons zodat we 
onze eigen vaardigheden kunnen verbeteren.”

Ann-Marie Roche - Hoofd Customer Engagement – Elsevier

https://www.spotonvision.com/contact/
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Checklist voor een succesvolle webinar

Heb je een dedicated projectmanager?

Heb je een dedicated en multifunctioneel team?

Wat is je doelstelling en heb deze gekwantificeerd?

Leadgeneratie? aantallen leads?

Klanteninformatie? aantallen deelnemers?

Educatie

Interne communicatie

Wie is je ideale doelgroep en wat brengt hen  

toegevoegde waarde?

Wat zal hen motiveren om tot actie over te gaan?

Sluit jouw inhoud aan bij de doelgroep?

Is duidelijk waarmee jij de deelnemers gaat helpen?

Bied je toegevoegde waarde, heb je een duidelijke 

propositie?

Komt dit ook duidelijk tot uitdrukking in de  

uitnodiging en op de registratiepagina?

Project

& team

Doel

Doelgroep

Inhoud

Belangrijkste vragenStap

https://www.spotonvision.com/contact/
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Voldoet de gekozen software aan jouw eisen?

Heb je de techniek getest, werkt de opnamefunctie?

Heb je ook een telefoonummer/conference call 

nummer beschikbaar voor deelnemers die het  

geluid niet via de computer kunnen horen?

Heb je de interactieve elementen, filmpjes die je 

eventueel wilt gebruiken of ‘polls’ getest?

Heb je minimaal 2 sprekers?

Heb je de procedure en de presentatie van tevoren 

geoefend en getest?

Indien een spreker van buitenaf, heb je duidelijke 

afspraken over rolverdeling?

Heb je een facilitator, die de spreker introduceert 

en de chat kan coördineren?

Beschik je over een goede e-maillijst?

Heb je een goede uitnodiging, die de toegevoegde 

waarde in één oogopslag duidelijk maakt?

Heb je een A/B-test ingesteld, bijvoorbeeld met 

een andere headline van de mail?

Heb je de promotie goed gepland (3 à 4 weken van 

tevoren starten met de promotie)?

Heb je de registratiepagina klaar staan?

Heb je alle social media kanalen benut?

Heb je een duidelijke call-to-action?

Heb je eventuele telefonische follow-up in het  

uitnodigingstraject geregeld?

Techniek

Sprekers

Promotie

Belangrijkste vragenStap

https://www.spotonvision.com/contact/
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Jouw deelnemers gaan slechts enkele topics 

onthouden, welke wil jij dat deze zijn?

Heb je afwisseling in de slides, krachtige plaatjes?

Heb je nagedacht hoe je met jouw doelgroep zou 

praten als je persoonlijk met hen zou spreken?

Heb je nagedacht over wat wel en niet werkt in een 

online omgeving?

Zijn er zaken die online juist beter werken dan offline?

Hoe kun je de sessie zo interactief mogelijk maken?

Heb je de inhoud geoefend en getest op een collega?

Ben je je ervan bewust dat je publiek liever een  

authentieke presentatie hoort en ziet dan eentje 

die helemaal perfect is?

Ben je je bewust van je stemgebruik, alsof je 

spreekt met een collega?

Sluit je af met een duidelijke call-to-action?

Heb je een follow-up plan?

Heb je de software ingesteld met automatische 

dank-je-wel mail?

Evalueer je de sessie achteraf met de deelnemers? 

telefonisch of online?

Heb je een mail voor de geregistreerden die niet 

kwamen opdagen?

Heb je een mail met daarin de presentatie en een 

link naar de opname?

Zijn alle gestelde vragen beantwoord?

Uitvoering

Follow-up

Belangrijkste vragenStap

https://www.spotonvision.com/contact/
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Heb je nagedacht over het recyclen van bestaande 

content voor je webinar?

Heb je de slides op je website of slideshare geplaatst?

Heb je nagedacht over het herhalen van live  

webinars?

Heb je de opnames beschikbaar om op een later 

moment nog eens actief te verspreiden?

Heb je duidelijke meetwaarden om het succes te 

kunnen meten?

Heb je met de deelnemers geëvalueerd?

Hoeveel leads heb je gegenereerd?

Wat was het percentage deelnemers?

Hoeveel vragen werden gesteld?

Hoe werd gereageerd op de polls (indien van  

toepassing)?

Hoe goed heb je de promotie gedaan?

Wat werkt wel en wat niet? ander tijdstip?  

ander onderwerp?

Recycling

Evaluatie

Belangrijkste vragenStap

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

‘Gewoon doen’ is de tip van vele collega’s

Bedenk wel dat het goed is om net als bij andere projecten,  
doelstellingen, doelgroep en content op een rijtje te zetten.  
Je hoeft niet meteen honderd deelnemers te krijgen, maar stel dat 
zoveel deelnemers zich registreren en je presentatie zit niet goed  
in elkaar…. Dan loop je imago wellicht schade op. Begin eventueel 
met een pilot die je goed evalueert.

Er zijn vele momenten in de uitvoering van webinars waarbij je 
hulp van buitenaf kunt gebruiken. Zowel inhoudelijk als bij de  
uitvoering kunnen experts je helpen. SPOTONVISION kan helpen 
met de keuze van de webinartools, de plannen, de presentatie, de 
hosting, noem maar op. Neem gerust contact op met iemand van 
ons team voor meer informatie.

Ja, ik wil graag starten met Webinars

+31 (0) 20 705 58 88  |  info@spotonvision.com

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.

Contact 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 

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

