
Succesvolle
B2B-leadgeneratie

Laat je inspireren door bedrijven die best-in-class zijn op de volgende  
onderdelen: Strategie, Campagnes, Marketingtechnologie en  

Sales & Marketing alignment
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Voorwoord

Er komt veel kijken bij het effectief en efficiënt genereren, nurturen 
en converteren van prospects en klanten. De pijlers strategie,  
campagnes, technologie en de samenwerking tussen Marketing  
en Sales hebben alle invloed op jouw succes. Waar sta je nu?  
Welke stappen kan je zetten? En wat betekent dat voor jouw  
organisatie?

Het B2B-marketingspeelveld verandert razendsnel. Technologie is 
belangrijker dan ooit, en je kunt dit volledig benutten als:

1. Je inzicht hebt in je koper
2. Je content aansluit bij de vragen van je koper
3. Je geïntegreerde campagnes hebt draaien
4.  Marketingtechnologie je processen ondersteunt en data  

je inzicht geeft in de voortgang
5. Sales en Marketing samenwerken als een team

Om je te helpen het beste uit jezelf, team en bedrijf te halen  
hebben we voorbeelden van bedrijven die het goed doen per  
onderdeel verzameld. Zij vertellen wat ze doen om het hoogste 
niveau (best-in-class) te bereiken en te behouden.

Laat je inspireren, zodat ook jij de next step kunt zetten!

Shimon Ben Ayoun
Managing Director
shimon@spotonvision.com
+31 (0) 6 15 95 22 46

https://www.spotonvision.com/contact/
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Strategie 
Computrain stuurt over het sturen op positieve  
merkbelevenis

Campagnes 
De Persgroep over het succesvol inzetten van  
campagnes

Marketingtechnologie  
Vattenfall over dagelijks bijsturen en experimenteren

Sales & Marketing alignment 
Ultimo over een optimale samenwerking 
tussen Marketing en Sales

Laat je inspireren door  
bedrijven die best-in-class  
zijn op de volgende onderdelen:

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


4 Neem contact op met een B2B-leadgeneratie-expert

Inhoud

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

Strategie

Campagnes

Marketingtechnologie

Sales & Marketing alignment
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Deel dit e-book
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Strategie

1

95% van de bedrijven zegt dat de klant bij hen centraal staat.
Slechts 8% van deze klanten is het daarmee eens.

Bronnen
Frankwatching – Strategisch narratief, 2019

Emerce – Brand optimalisatie, 2017
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Het creëren van onderscheidend vermogen is voor Computrain, 
onderdeel van NCOI groep, van enorm belang vanwege de sterke 
concurrentie. Daarom is een efficiënt marketingprogramma 
onmisbaar. Computrain heeft duidelijk inzicht in de koper en de 
buyer journey, waardoor zij voor iedere fase unieke en relevante 
content formuleren, passend bij de behoeften van de koper.  
Met als resultaat: merkbeleving die een bijdrage levert aan de  
business, met meer leads en inschrijvingen voor trainingen.

Strategie

“Wij hebben de ontwikkelingen en klantbehoeften
inzichtelijk gemaakt. Zo sturen we op positieve
merkbelevenis onder onze doelgroep.’’

Leo Demont, directeur Computrain

Doing
Heldere planning met tijdige bijsturing
Koopproces doorlopend valideren en verbeteren
Optimalisatie dynamische content

To do
Predictive analytics inrichten
Engagement met koper en klant naar hoger niveau
Naadloze en proactieve afstemming Marketing, Sales en Service

Als best-in-class marketingteam heb je een aantal zaken goed op 
orde, die doe je (doing), maar er is altijd nog een wensenlijstje (to do):

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


Campagnes

2

Kopers zijn 40% meer bereid om een aankoop te doen bij een
bedrijf dat content biedt dat afgestemd is op hun behoeften.

73% van de kopers wil een gepersonaliseerde
klantervaring, vergelijkbaar met B2C.

Bronnen
CustomerTalk – Trends en ontwikkelingen in B2B-leadgeneratie, 2019

Harvard Business Review – Making the consensus sale, 2015
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De Persgroep deelt continu relevante en informatieve content via 
verschillende platformen met als doel traffic en leads te genereren 
naar de webshop. Het slim koppelen van CRM-gegevens en gedrag 
van bestaande klanten, zorgt voor het juiste cross- en upsellbericht 
op het juiste moment. De eerste contentcampagnes hebben al  
direct geleid tot een toename in gekwalificeerde leads (MQL’s),
calls en omzet.

Als best-in-class marketingteam heb je een aantal zaken goed op 
orde, die doe je (doing), maar er is altijd nog een wensenlijstje (to do):

Campagnes

“ We draaien verschillende acquisitie-, activatie en
engagement-campagnes naast elkaar.’’

Kayleigh Groenendijk, senior CRM marketeer  
De Persgroep

Doing
Dynamische campagnes afgestemd op gedrag, profiel en interesse
Focus op klantbeleving (CX)
Geïntegreerde multichannel campagnes

To do
Ontwikkelen van systemen
Data-driven klantontwikkeling
Sales technologieën (chat, social selling)

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


Marketing-
technologie
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Van de Nederlandse B2B-marketeers heeft:
48% marketing automation als strategische focus

en 53% gebruikt al marketing automation.

Bronnen
Emerce – B2B marketingonderzoek 2019:  

opmars marketing automation zet door, 2018
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Het marketingteam van Vattenfall moet in staat zijn om dagelijks 
hun marketingactiviteiten bij te sturen en te experimenteren met 
nieuwe campagnes. Marketing automation geeft Vattenfall de  
mogelijkheid om campagnes agile op te zetten en meerwaarde  
te leveren aan hun klanten. Door de hele customer journey, van  
acquisitie tot retentie en serviceverlening, werkt het team aan het 
optimaliseren van de klantervaring.

Marketingtechnologie

“Door de inzet van marketing automation hebben
we onze marketingcampagnes geautomatiseerd.
Nu kunnen we sneller reageren op de wensen en
behoeften van onze klanten.’’

Sandra Lubbers, Product Owner Marketing Automation 
bij Vattenfall

Als best-in-class marketingteam heb je een aantal zaken goed op 
orde, die doe je (doing), maar er is altijd nog een wensenlijstje (to do):

Doing
Dynamisch performance dashboard met funnel metrics, acquisitie 
en engagement inzichtelijk op gedrag, customer experience, bereik
Integratie belangrijkste systemen

To do
Marketing en Sales ROI inzichtelijk maken
Advanced data analytics forecasting
Op zoek naar additionele tooling

https://www.spotonvision.com/contact/
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Sales & 
Marketing 
alignment

Waarom alignment de moeite waard is:

Bronnen
SuperOffice – Why Sales and Marketing alignment is critical to organizational success, 2019
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Gemiddelde omvang deal

Sales / marketing 
aligned organisaties

Overig Jaarlijkse bedrijfsomzet
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Bij Ultimo Software Solutions staat één ding centraal: de kopers 
altijd optimaal bedienen. Dit doen ze onder andere door klanten 
actief te betrekken bij productontwikkeling. De wisselwerking 
tussen Sales en Marketing speelt hierin een belangrijke rol.  
Door goede afspraken te maken over definities en processen, 
wordt de samenwerking tussen beide afdelingen versterkt en de  
efficiëntie vergroot. Een simpel voorbeeld, is dat Marketing en Sales 
samen nadenken over doeltreffende campagnes.

Sales & Marketing alignment

“Samen met Sales hebben we vastgelegd wanneer een 
lead een lead is en wanneer we deze vanuit Marketing 
aan Sales geven. Hierdoor is er nu echt sprake van  
alignment tussen beide afdelingen.”

Roy van Huffelen, Marketing Manager Ultimo  
Software Solutions

Als best-in-class marketingteam heb je een aantal zaken goed op 
orde, die doe je (doing), maar er is altijd nog een wensenlijstje (to do):

Doing
Marketing en Sales hanteren een gezamenlijk leadproces met 
heldere afspraken
Continue monitoring en verbetering leadfunnel
Inzicht in contactdata

To do
Optimaliseren leadfunnel conversies
Lead of account engagement scoring
Analyse maken van de leadkwaliteit

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-leadgeneratie-experts van ons Centre of Excellence.

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

 

Shimon Ben Ayoun
shimon@spotonvision.com

+31 (0)6 15 95 22 46

Wil jij ook best-in-class worden in B2B-leadgeneratie? 
Start vandaag nog.

https://www.spotonvision.com/contact/
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Shimon Ben Ayoun
Shimon is een creatieve en resultaatgerichte  
marketing- en sales professional met ruime ervaring  
in B2B. Hij krijgt energie van betekenisvolle  
conversaties die groei realiseren, zowel op bedrijfs-,  
als persoonlijk niveau. 

Contact opnemen met Shimon?
shimon@spotonvision.com  

Over de auteur

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:
Computrain, De Persgroep, Vattenfall & Ultimo Software Solutions

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