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Een E-BOOK voor en door merkmakers
Een ‘doe-het-zelf-boek’ over marketing en communicatie, van een marketingbureau… Dat
klinkt misschien gek, maar zo zien wij dat niet. We leven namelijk in een tijd waarin marketing
toegankelijker is dan ooit en waarin het voor elk bedrijf eenvoudig is om er zelf mee te
experimenteren.

Merkwaardig worden? Zo doe je dat!
Daarom delen wij graag onze beste tips en inzichten met jou! Bijvoorbeeld over hoe je
interessante content kunt creëren, je klantendata effectief kunt gebruiken en je customer
journey ‘merkwaardig’ maakt. Blijven experimenten, dat is het belangrijkste. Daarom is ons
motto ook Never Grow Up.
En marketinguitdagingen waar je extra hulp bij nodig hebt? Daar zetten wij natuurlijk graag
onze tanden in. Of kijk voor extra tips eens bij onze blogs.

Je bent vrij om: Het werk te delen, te kopiëren en te verspreiden. Hierbij dient de gebruiker de
maker van het werk te vermelden. Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Voor meer informatie: www.creativecommons.org.
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DIY Marketing: innovatie
begint bij jezelf
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Content creatie, social media, marketing automation, online marketing en virtual reality
– zomaar een greep uit de vele middelen die je als marketeer ter beschikking staan. Als
marketing- en communicatie verantwoordelijke moet je van veel markten thuis zijn. Ben jij
zowel de dataspecialist als de wordsmith die in no-time een blog in elkaar zet? Natuurlijk kan
je een expert inhuren als je in een bepaald vakgebied wat minder uitblinkt. Graag zelfs ;-). Toch
pleit ik in dit blog voor ‘do-it-yourself- marketing’.
Jawel, je leest het goed. Er is nooit een betere tijd geweest om te doe-het-zelven als het over
marketing gaat. Het digitale tijdperk maakt het voor marketeers makkelijker om dichter bij hun
doelgroep te komen dan ooit te voren, met een scala aan beschikbare tools. Doordat bijna
alles online plaatsvindt, heb je bijvoorbeeld toegang tot veel meer data. En dat zorgt voor meer
inzicht in je klant. Dit maakt het mogelijk om veel gerichter te communiceren met je doelgroep.
Maar er zijn meer voordelen op het gebied van doe-het-zelf marketing.

Doe-het-zelf betekent onafhankelijkheid
Het internet geeft je niet alleen een schat aan informatie over je doelgroep, het reikt ook veel
tools aan. Deze tools lijken op het eerste gezicht ingewikkelde instrumenten die uitsluitend
door experts gebruikt worden. Ware het niet dat onder andere deze experts veel bruikbare
informatie delen, zoals vlogs en blogs over hoe je deze tools het beste toepast. Laat
technologie je niet intimideren maar juist verder helpen! Misschien moet je er wat vrije avonden
of een weekend voor opofferen, je krijgt er wel een bredere skillset voor terug. Het grootste
voordeel? Je bent zo onafhankelijk als jij wilt doordat je zelf de controle hebt over wat je aan
het doen bent.

Blijf spelen, uitproberen, leren en innoveren #nevergrowup
Experimenteren dus met marketingtechnieken en middelen om zo de meest effectieve
manieren van marketing uit te proberen. En dan heb je meteen de definitie van Growth Hacking
te pakken.
Ons credo is #nevergrowup. Dat betekent dat wij spelen, uitproberen, leren en innoveren alleen
maar aanmoedigen, ook bij onze (potentiële) klanten. Als je zelf ervaart en kennis opbouwt
over wat je allemaal met technologie kunt, heb je een betere basis voor nieuwe creatieve
ideeën en campagnes. Dus weet jij beter wat je als opdracht bij een bureau neerlegt en wat je
in eigen huis laat uitvoeren. Daardoor kunnen wij weer leren van jou èn krijgen wij uitdagendere
opdrachten om onze tanden in te zetten. Daardoor wordt het een win-win situatie voor beide
partijen.

Onze doe-het-zelf tips
Content marketing is erg geschikt om zelf op te pakken en uit te zoeken. Zo geeft onze content
creator Lonneke in dit blog tips hoe je je content kalender kan blijven vullen met toffe content.
En geeft Whitney tips over de toepassing van WhatsApp en vijf tips voor het maken van je
eerste video. Ook social media is een mooi platform voor experimenten. Media waardoor
ephemeral marketing, vluchtige content die maximaal 24 uur beschikbaar blijft, een vogelvlucht
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nam. Doordat dit soort content marketing gemakkelijk te realiseren is met je eigen mobiele
telefoon, kun je het dicht bij je merk houden waardoor het door je doelgroep als authentiek
wordt gezien. En heb jij je trouwens al verdiept in chatbots?

Kies het juiste klusmaatje
Zijn bureaus dan helemaal overbodig? Ik hoop het niet. Kies voor een marketingbureau
dat de doe-het-zelf mentaliteit begrijpt en samen met je wil werken, leren en uitproberen.
Het marketingvak wordt steeds breder en veelzijdiger op de gebieden van data, creativiteit,
strategie en merk. Daardoor kun je met een doe-het-zelf aanpak overal een beetje van leren.
Het nadeel van deze vertakkingen en verdiepingen is wel dat het moeilijk is al deze disciplines
onder de knie te krijgen. Jouw ‘doe-het-zelf-klusmaatje’ kan je dan aanvullen en bijsturen waar
nodig met de expertise die ze in huis heeft.
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De belangrijkste les van
MIE ’19: marketing is
opvallen
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De laatste trends op het gebied van Insights, Marketing en Analytics: daar ben ik als marketeer
natuurlijk altijd benieuwd naar. Daarom bezocht ik woensdag 6 februari het Marketing Insights
Event 2019 (MIE ’19) van het MOA Expertise Center. In Utrecht werd ik in één dag bijgepraat
over alle ontwikkelingen binnen mijn vakgebied. De leukste learnings deel ik graag met jou!

Onbewust beïnvloeden van consumenten
Dat consumenten gevoelig zijn voor merken weten we allemaal. Motieven en momenten van
mensen spelen een rol bij het kiezen voor een merk. Hoe we dat kwantitatief moeten meten,
dát is de grote vraag. Marin Leeflang (Validators) en Noud Schartman (Vrije Universiteit
Amsterdam) onderzochten dit in dertig categorieën en deelden hun bevindingen tijdens MIE
‘19. Hun onderzoek – het Nederlandse antwoord op het spraakmakende onderzoek How
Important Are Brands? A Cross-Category, Cross-Country Study van de American Marketing
Association – geeft nieuwe inzichten. Zo vertelden ze onder meer hoe markten werken en hoe
een merk de kans kan vergroten op een mentaal marktaandeel.
De lezing van Leeflang en Schartman sloot naadloos aan op het verhaal van spreker Martin van
Kranenburg van onlinebeinvloeden.nl. Die vertelde dat er grofweg zes manieren zijn waarop wij
mensen, consumenten en klanten kunnen beïnvloeden. Hij heeft de wereldberoemde principes
van Robert Cialdini vertaald naar een online omgeving. ‘’Door bewust het onbewuste brein te
beïnvloeden zorg je voor meer conversies”, aldus Kranenburg. En, als je dat slim aanpakt is dat
echt geen hogere wiskunde. Ruim 90% van onze tijd staan we namelijk op automatische piloot,
verrichten we routinematige handelingen en nemen we routinematige beslissingen. Zolang we
ontspannen zijn, beslissen we als vanzelf en zijn we in hoge mate te overtuigen. Aan de slag
dus met de principes van wederkerigheid, commitment en consistentie, sociale bewijskracht,
sympathie, autoriteit en schaarste. Extra tip van het #Factorteam: als je daar dan toch mee
bezig bent, is het slim om je te verdiepen in neuromarketing. Want dat vakgebied is inmiddels
onlosmakelijk verbonden met onbewuste beïnvloeding.

Geen marketingrevolutie, maar evolutie
De grootste gemene deler van alle sprekers tijdens MIE ’19? Ze leggen stuk voor stuk de focus
op data. Allemaal zien ze dat marketing steeds meer transformeert in data driven marketing.
Door technologische ontwikkelingen verschuift ons vakgebied in rap tempo van offline naar
online. Geen revolutie, maar een evolutie. Die gaat echter niet met de snelheid van Darwin’s
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theorie, maar eerder met die van het licht. En dat betekent dat je als marketeer goed moet
opletten om bij te blijven. Die snelle omschakelingen werpen ook vragen op: ‘Zijn impressies en
clicks nog wel relevant?’, ‘Willen we niet liever weten hoeveel effectieve impressies bijdragen
aan een conversie?’, en: ‘Moeten we mogelijk op zoek naar nieuwe currencies?’.
Directeur van MOA Wim van Slooten vatte het mooi samen: ‘’Binnen het vakgebied marketing
zijn in toenemende mate veranderingen zichtbaar. Binnen bedrijven werken disciplines veel
nauwer samen. Data-verzameling, data-analyse en het opbouwen van inzichten zijn steeds
essentiëler voor het bedenken en marketen van producten en diensten.”

Terug naar de essentie van marketing: opvallen!
Hoe je je hoofd boven water houdt in die razendsnelle marketingevolutie? Opvallen is het
devies. En dat is ontegenzeggelijk de essentie van marketing. Markten en producten lijken
steeds meer op elkaar. De concurrentie neemt in bijna alle markten toe. Diensten en producten
worden steeds sneller gekopieerd door globalisering, marktwerking en nieuwe technologieën.
Volgens spreker Marcel Vogels (Dynata) komt het lineair planningsproces onder druk en
moeten bedrijven zelf de regie weer in handen nemen. De impact van een adverteerder moet
het verschil maken. “We need to learn how to ride the wave”, aldus Marcus. Maar hoe dat
daadwerkelijk in zijn werk gaat, hielden de sprekers voor zichzelf tijdens MIE ’19. Terwijl
sommige vakgenoten best behoefte hebben aan dat spreekwoordelijke ‘geheim van de smid’.
Aan het einde van de dag vind ik dan ook 15 soortgelijke flyers in mijn tas. Opvallen binnen
deze branche blijkt dus moeilijker dan gedacht.
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Account Based Marketing:
hoe versier je een
professional?
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Direct mail, email, content, social media. Het doet niet meteen denken aan een romantische
date met rozengeur en maneschijn. Toch is een klantspecifieke marketingbenadering, ofwel
Account Based Marketing (ABM), vergelijkbaar met een versierpoging. Ik werkte het afgelopen
jaar samen met Antoin Linssen van SAP aan verschillende B2B ABM campagnes voor SAP. Dat
bracht ons waardevolle inzichten. Hoe maak je jouw klant het hof? Ik deel graag onze visie met
je!

Richt je pijlen zorgvuldig
In de ban van je nieuwe vlam. Je kunt aan niets anders denken. Je wil dolgraag weten wat ze
doet, wat haar beweegt en waar ze van houdt. Wat dit met de zakelijke markt te maken heeft?
Wanneer je een potentiële klant in het vizier hebt, heb je alleen maar oog voor zijn behoeften.
Ik hoor je denken: dat is toch juist de definitie van marketing? Ja, maar de meeste marketeers
zijn vooral bezig met leadgeneratie: een one to many aanpak. Enkel gericht op het uitsturen
van content naar een brede doelgroep. Van de honderd pijlen die je afschiet, is er geheid eentje
raak. Maar is het doel dat je treft dan ook echt je soulmate waar je een langdurige relatie mee
op kunt bouwen?
Wanneer het aankomt op het veroveren van het hart van je meest ideale klant heeft Account
Based Marketing de beste papieren. Deze one to few of zelfs one to one aanpak richt zich
op een beperkte doelgroep. Bijvoorbeeld naar één of enkele (potentiële) klanten. En daarvoor
creëer je content die toegespitst is op hun interesses. ABM is bezig aan een opmars in de
business to business sector. Aan de hand van onze ervaringen vertellen Antoin en ik je graag
wat ABM inhoudt en hoe je het kunt toepassen.

Bouw aan een relatie met je klant
“Account Based Marketing is voor mij het denken vanuit één of een kleine groep account(s) die
veel dezelfde karakteristieken – bijvoorbeeld uitdagingen – hebben,” aldus Antoin. “Vanuit dat
uitgangspunt kan je een sterk gespecificeerde boodschap sturen, rekening houdend met de
communicatievoorkeuren van de ontvanger.” Het doel? Het bouwen van een goede klantrelatie
op de lange termijn. Dat gaat dus verder dan alleen de jacht en het versieren. Wil je ‘steady’ dan
zullen zowel marketing als sales samen in actie moeten komen. Daarover vertel ik later meer.
Het huidige (social) medialandschap is een jungle, stelt Antoin. “Dagelijks word je overspoeld
door allerlei boodschappen via verschillende kanalen.” Dat levert ruis op. Sterker nog, het
kan ervoor zorgen dat je boodschap je doelgroep niet eens bereikt. Antoin: “Daarom richten
we ons bij SAP op de ABM-aanpak. Zo kunnen we op een creatieve, vernieuwende en vooral
persoonlijke manier content over technologische innovatie onder de aandacht brengen.” Dat
betekent het zenden van een gespecificeerde boodschap, gericht op de context waarin een
doelgroep zich bevindt, voorzien van de juiste value proposition. Dat kan op persoonsniveau
zijn, maar ook op dat van een business unit. En niet onbelangrijk: jouw boodschap vertel je
via het kanaal waar je potentiële klant zich bevindt. “Super customized marketing voor een
bepaalde account dus”, vat Antoin samen.
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Account Based Marketing: al jaren een beproefde strategie
Toen ik in de jaren 90 in het vak stapte, bestond deze strategie al. Het beestje heeft
rond 2004 een naam gekregen, maar we passen het in de B2B-sector al jaren toe. ABM
is het gereedschap dat, zeker op langere termijn, een verandering in de klantrelatie kan
bewerkstelligen. “ABM kan ingezet worden in alle stadia van de funnel”, vult Antoin aan. Zowel
in de begin-, als de eindfase van de funnel heb je als marketingafdeling de kracht om het
breed aan te pakken. Zo kan je honderden mensen, door middel van een gepersonaliseerde
ABM, bewust maken van een business need en ze interesseren in de oplossing daarvan.
Antoin: “Maar ABM is ook een strategie die bijvoorbeeld wordt toegepast als er een
perceptieverandering nodig is bij een prospect. Of – helemaal aan het eind van de funnel – als
steuntje in de rug van het sales traject.”

Persoonlijk én geautomatiseerd
Binnen Account Based Marketing was een gepersonaliseerde one to many-aanpak jarenlang
vooral een theoretisch onderwerp. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken het mogelijk
om rijke datasets te vergaren en deze te koppelen aan automation tools, die vervolgens zorgen
voor een geautomatiseerde persoonlijke benadering. Mass customization noemen we dat.
Daar heb je een goed onderhouden (CRM)systeem voor nodig, dat je voorziet van informatie
over de hele organisatie. Goed automatiseren betekent dat je meer tijd over hebt voor échte
persoonlijke aandacht voor je klant. Daarmee creëer je de juiste balans tussen aandacht en
automatisering.

Sales en marketing: bundel je krachten!
Maar met techniek alleen red je het niet. “De uitdaging van een goede ABM-aanpak ligt niet
alleen bij marketing, maar ook bij sales”, onderstreept Antoin. Sales speelt een belangrijke rol
bij het in kaart brengen van een klantprofiel. Kennis die essentieel is bij het creëren van een
krachtige, slimme account based campagne. Daarom hanteert SAP samen met Factor Tachtig
de design thinking brainstorm-methodiek.
Antoin: ”Er gaat veel nuttige informatie schuil in de hoofden van je salesmedewerkers. Door
middel van design thinking stimuleren zij elkaar om tot interessante inzichten te komen
over de prospect of klant. Inzichten zoals wat voor cultuur er op de werkvloer heerst, wie er
beslisser of beïnvloeder is, maar vooral waar men wakker van ligt.” Op basis van deze inzichten
kun je je ABM-campagne – en dan met name de content – toespitsen op de karakteristieken
van je prospect of klant. Daardoor kun je die ‘extra mile’ gaan en stimuleer je je gunfactor. De
kans dat je beoogde klant ‘ja’ aankruist op je ‘wil-je-verkering-briefje’ wordt zo alleen maar
groter.

De gouden versiertip
Toegegeven: een account based aanpak is tijdsintensief. Met name het vooronderzoek vergt
behoorlijk wat uren. Je duikt per slot van rekening helemaal in de leefwereld van je beoogde
klant. “Eén van de lessen die we het afgelopen jaar leerden bij SAP is dat je daarom een goede
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selectie moet maken van de accounts waar je dit voor inzet. Of je bundelt accounts, zodat je
een one to few-campagne opzet, die voelt als een one to one”, tipt Antoin. Je moet dan goed
kijken welke accounts een gelijkwaardig karakter hebben en kampen met dezelfde uitdagingen.
“Dus maak een goede selectie – samen met je sales-collega’s – voordat je op de versiertoer
gaat!”
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Buyer persona’s: weet
voor wie je werkt!
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Wat is een buyer persona?
Een buyer persona is een fictief persoon die een groep uit jouw ideale klantenkring
vertegenwoordigt. Na enig onderzoek maak je in feite een beschrijving van de klant waar je
het liefst mee in zee gaat. Bij die beschrijving horen ten eerste de traditionele demografische
kenmerken. Maar nog belangrijker zijn de persoonlijke kenmerken, behoeften, zorgen en
doelen. Je hebt vaak niet één buyer persona, maar juist meerdere. Ze zijn gebaseerd op
verschillende klantvragen of customer journeys. Bovendien is een buyer persona uniek voor
ieder bedrijf.

Hoe bouw je een buyer persona?
Een buyer persona is dus een fictieve vertegenwoordiging, maar wel een die gebaseerd is
op feiten. Er zijn 4 belangrijke stappen die je moet doorlopen om jouw buyer persona’s te
ontdekken en ontwikkelen:
1. Check je database en analytics
Jouw CRM-systeem kan je veel vertellen over jouw klanten. Hoe komt de klant op jouw website
terecht? Welke blogs worden het liefst of het langst gelezen? Hoe vaak bezoekt de klant jouw
website? Tools om dit te meten zoals Google Analytics of HubSpot zijn hierbij onmisbaar.
2. Vraag je collega’s
Iedereen in jouw organisatie heeft wel een beeld van de klant. De variatie binnen deze
klantschets is vaak heel groot! Vraag een aantal collega’s om wat algemene meningen of feiten
over (potentiële) klanten. Met name collega’s in sales en klantenservice, die dagelijks direct
in contact staan met de klant, kennen de voorkeuren en obstakels van jouw klant. Zo kom je
gezamenlijk tot een buyer persona.
3. Interview bestaande klanten
Er is geen beter voorbeeld van je ideale klant dan je bestaande klant. Neem daarom contact op
met je klanten om te ontdekken wat ze leuk vinden aan je product of service. Waarom kozen
ze voor jou? Waarom juist niet voor de concurrent? Stel een in-depth vragenlijst op voor jouw
klanten.
4. Verzamel informatie
Maak gebruik van formulieren om belangrijke gegevens voor je persona’s vast te leggen.
Bied je een download aan? Vraag in het formulier dan eens een keertje naar de tools die je
klant gebruikt, of op welke social media hij actief is. Kies datgene wat belangrijk is voor jóúw
doelstellingen.
Zorg ervoor dat je geen enkele stap mist, want het complete onderzoek is uiteindelijk cruciaal
om een bruikbaar persona op te stellen. Organiseer, filter en combineer de data. Met die data
op zak kun je een goed onderbouwd persona gaan bouwen. We geven je een klein voorbeeld:
“Maak kennis met HR-adviseur Hilde. Getrouwd, twee kinderen en een HBO-opleiding op
zak. Ze vindt het interessant om met de ontwikkeling van de organisatie bezig te zijn en
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het management hierbij te helpen. Haar echte energie haalt ze echter uit het contact met
mensen. Een kop koffie of gezamenlijk lunchmomentje zal ze niet snel afslaan! Haar grootste
werkuitdaging? Het ontdekken en inzetten van de talenten van de medewerkers. Om op de
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in haar vakgebied, leest ze regelmatig
verschillende HR-blogs. In haar vrije tijd staat ze naast het sportveld bij de kinderen of drinkt ze
een cocktail met haar vriendinnen.”

buyer personas id
Ben je overtuigd en wil je starten met de ontwikkeling van jouw buyer persona’s? Ga dan
niet direct dolenthousiast aan de slag met allerlei fictieve persona’s. Het bouwen ervan kost
namelijk wel wat tijd en het creëren van content voor iedere buyer persona al helemaal. Kies
daarom één deel van jouw doelgroep uit waar je meer over wilt weten of waar je juist veel
uit kan halen. Je kunt uiteindelijk altijd nog meerdere persona’s ontwikkelen. Kwaliteit boven
kwantiteit!

Hoe gebruik je een buyer persona?
Persona’s stellen je ten eerste in staat om je marketing te richten op de verschillende
segmenten van je doelgroep. In plaats van dat je eenzelfde call to action op je homepage
plaatst, kun je je call to action afstemmen op een buyer persona. De inhoud van een e-mail
kun je ook aanpassen op basis van de kennis die je hebt over de verschillende persona’s. Ook
allerlei andere content spits je toe op de specifieke behoeften, het gedrag en de zorgen van je
buyer persona’s. Verspreid die via het juiste kanaal op het passende moment en je werkt zo
heel gemakkelijk aan een goede relatie met jouw doelgroep. Blijf wel altijd werken vanuit je
eigen merk en vind de juiste balans tussen inside out en outside in.

Zeker in een B2B-omgeving
Misschien is een buyer persona niet het eerste waar je aan denkt voor B2B-marketing. Maar
ook, zeg: Financieel Manager Felix kan model staan voor een buyer persona. Juist in een B2Bsetting zijn buyer persona’s heel waardevol. Het koopproces van een B2B-klant is vaak langer
en ingewikkelder, waardoor het noodzakelijk is een goed profiel te bouwen. Zorg dat je weet
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waar Felix online naartoe gaat, zodat je hem op de juiste plek kunt benaderen. Het maken van
goede buyer persona’s is bovendien een belangrijke stap als je serieus aan de slag wilt met
inbound marketing of content marketing. Je zou je voor de start van iedere campagne moeten
bedenken voor welke buyer persona de campagne is bedoeld. Zo ga je vanzelf denken als de
klant!

Trek het buiten de marketingafdeling door
Het is wel zo prettig als niet alleen de marketingafdeling de klant nu begrijpt. Bij stap 2 van het
bouwen betrek je andere collega’s al. Zorg ervoor dat ze betrokken blijven en dat de persona’s
inburgeren op de werkvloer: “Hey, heb je de mail voor Communicatiemanager Corry al
opgesteld?” Het is een stuk gemakkelijker om naar een persona te verwijzen dan naar een vage
verzameling feiten en aannames of naar de communicatiemanager. Heb je een discussie met
je leidinggevende over een ingewikkeld artikel in de nieuwsbrief? Geef dan aan dat de interesse
van Informatieanalist Ivar juist daar ligt. Of pak het extreem aan en zorg dat een afbeelding van
jouw buyer persona met een levendige beschrijving bij iedere koffiehoek zichtbaar is. Zo wordt
jouw buyer persona (lees: klant) een stuk minder abstract. Uiteraard zorg je er ook voor dat je
buyer persona terug te vinden is in je CRM-systeem. Wij gebruiken zelf bijvoorbeeld HubSpot
om onze buyer persona’s in de gaten te houden.

En dan? Klaar?
Als je eenmaal je buyer persona’s hebt opgesteld ben je niet klaar. Er doen zich continu nieuwe
ontwikkelingen voor, de behoeftes van je klanten kunnen veranderen en jij kunt zelf ook tot
nieuwe inzichten komen over jouw buyer persona. Misschien ontdek je zelfs een hele nieuwe
buyer persona! Vergeet dus niet zo nu en dan te sleutelen aan je buyer persona en subgroepen
te maken voor een meer diepgaand profiel. Uiteindelijk zul je zien dat je marketingcampagnes
effectiever zijn!
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Echte aandacht voor je
klant: marketing
automation in 6 stappen
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Je hebt je content marketingstrategie op orde. Nu wil je meer persoonlijke aandacht besteden
aan je klanten en prospects. Tijd voor marketing automation! Het klinkt tegenstrijdig, toch
werkt het één het ander in de hand. En laat ik maar met de deur in huis vallen: marketing
automation is voornamelijk een tool. Je customer journey of je contentstrategie zou dus
voorop moeten staan, wanneer je wilt gaan automatiseren. Hoe je dat doet leg ik je uit aan de
hand van zes stappen. En daarbij deel ik ook nog eens de best bewaarde geheimen rondom
content marketing en marketing automation.

Balans tussen aandacht en marketing automation
Laat ik je allereerst een geheim verklappen: wat mij betreft kan persoonlijke aandacht nooit
vervangen worden door geautomatiseerde berichten. Zeker niet in de B2B-sector. Hoewel je
soms wél dicht in de buurt kunt komen. Het vinden van een gezonde balans tussen aandacht
en automatiseren zou daarom nummer 1 op je prioriteitenlijstje moeten zijn.

Marketing automation: een strategie, geen campagne
Besef ook dat content marketing (of inbound marketing, een gevalletje poteejto, potahto) geen
leuke campagne is of een manier om je marketingbudget van dit jaar op te maken. Het gaat bij
content marketing en marketing automation altijd om een langetermijnstrategie. Dat betekent:
bouwen, bijsturen, opvolgen en nog meer bouwen. Na je eerste opzet ben je dus verre van
‘klaar’. Je klant verandert, je content raakt op een gegeven moment achterhaald en sommige
workflows werken na verloop van tijd niet meer of missen aansluiting met je doelgroep.
Optimaliseren dus. Continu.
Houd deze twee tips in je achterhoofd. Dan is het nu écht tijd voor mijn stappenplan.

#1 – Breng klantgedrag in de kaart – vooral online
De customer journey is het beginpunt. Uiteraard spreek je af en toe een klant om zijn behoeften
te polsen. Daarnaast haal je ook uit Google Analytics handige en vooral eerlijke inzichten.
Door goed te kijken naar de klikpaden van klanten lees je af aan welke informatie ze behoefte
hebben en krijg je zicht op hun surfgedrag. Vergelijk deze data met een koopfasemodel
(zoals see-think-do-care of attract-convert-close-delight), en je krijgt een duidelijk beeld van
de informatie die je klant of prospect zoekt. Zo weet je dus precies welke content je kunt
ontwikkelen. Wil je het echt goed doen? Maak een buyer persona, zodat je nog specifieker in
kunt spelen op verschillende klantgroepen.

#2 – Verzamel je huidige data en channel je inner Sherlock
Holmes
Waarschijnlijk heb je al een CRM-systeem vol data van je klanten en prospects. Er slingert
ook vast een Excel-lijst met gegevens rond op je pc. En wie weet hoeveel losse contacten je
collega van sales nog in zijn telefoon heeft verzameld. Heb je ook al gedacht aan klanten met
wie je verbonden bent op LinkedIn? Of de NAW-informatie die finance, aftersales of customer
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service gebruikt om mailings en facturen te versturen? Kortom: er ligt een schat aan informatie
voor het grijpen, die je samen kunt voegen en gebruiken als input voor slimme marketing
automation. Klinkt te mooi om waar te zijn en dat is het min of meer ook. Je kunt al deze
data, gelet op de GDPR, natuurlijk niet zomaar gebruiken. Maar over de nieuwe privacywet kan
collega Marjan je meer vertellen.
Nu je al die gegevens hebt verzameld (en eventueel geanonimiseerd en geclusterd), ga je bij
jezelf na: welke gegevens ga je gebruiken om berichten en info nog persoonlijker te maken.
Welke data zijn een trigger voor je klant? Kun je er misschien externe data aan koppelen?
Wanneer je dat weet kun je een geautomatiseerde actie daarop loslaten. Maar bedenk wel:
kwaliteit gaat boven kwantiteit. Anders heet het gewoon weer ouderwets spammen.

Begin klein en overzichtelijk met lead generation
Met deze tweede stap is het tijd om wat ‘best kept secrets’ te delen. Het is leuk om alle data
compleet te krijgen, maar begin vooral klein en overzichtelijk met het verzamelen van gegevens
en het volgen van bezoekers. Zo krijg je feeling met het begrip marketing automation. Binnen
het automatiseren houden veel verschillende zaken verband met elkaar en je ziet al snel door
de bomen het bos niet meer. Ook je klant overigens. Overspoel die niet met informatie, maar
zorg dat je relevant bent. Contextueel op het juiste moment, noemen we dat.

Duik in je data en stuur bij
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: leer van je data en stuur bij. Tijd om in de Sherlock
Holmes-modus te springen. Analyseer de open- en clickrates van je e-mails en speel met je
database. Probeer nieuwe verbanden te ontdekken en mogelijkheden te zien voor prospects.
Zo doe je inzichten op waarmee je je content kunt optimaliseren. Wil je echt weten wat je klant
raakt? Stap dan ook over op AB- of multivariabel testing. Meten is sturen!

#3 – Ontwikkel content (gated en non-gated)
Je weet wat je klant wil. Maar je wil ze wel iets zinnigs bieden. In een B2B-omgeving draait
het om het verder helpen van mensen in hun baan of carrière. Ontwikkel slimme content vol
handige tips, waarmee je je lezer helpt een beslissing te nemen. Dat kost tijd, maar wanneer
je goed beslagen ten ijs komt, werkt dat absoluut in je voordeel. Thought Leadership heet dat,
en je klant zal steeds terugkeren om geïnformeerd te worden. Ja, de meeste informatie geef je
weg. Zorg echter dat je op cruciale momenten gated content – informatie achter een formulier
– inzet. Zo kom je achter de naam van een prospect en kun je de diepte in. Twee tips: vraag je
bezoeker niet meteen het hemd van het lijf en zorg dat de content past bij het karakter van je
merk.
Download de 10 tips om te starten met content marketing
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#4 – Kies en richt je software in
Je wil automatiseren en waarschijnlijk heb je al een marketing automation tool gekozen. Er zijn
er immers genoeg op de markt. Start simpel met MailChimp of schaal naar HubSpot. Wil je het
serieus aanpakken of zit je in een grote organisatie die het beste van het beste wil? Schiet dan
door naar SAP Hybris. Hoe dan ook: maak een keuze waarmee je een aantal jaar vooruit kunt.
Nieuwkomer op het gebied van marketing automation? Start klein en behapbaar met de
basisinrichting. Zo kun je leren, sturen en uitbreiden. Klaar voor de volgende stap? Denk dan
aan de volgende punten: Wat doe je met data uploads? Welke social media kanalen koppel je
aan je tool? Hoe wil je dat je rapportages eruitzien? Ga je je tool koppelen aan je website? Moet
je je website dan ombouwen? Maak je je huisstijl aan in je tool? En dit is slechts een greep uit
de keuzes die je moet maken. Een geruststelling: je kunt dit gewoon gefaseerd doen, op het
moment dat je er klaar voor bent.

#5 – Zet je eerste workflows op
Content marketingstrategie? Check! Klantdata? Check! Ingerichte marketing automation tool?
Check! Spot-on content? Check! Nu is het workflow-time! En dat is waar marketing automation
software voor bedoeld is. Met uitgebreide if-then-else workflows begeleid je jouw potentiële
klant door je informatie heen. Uiteraard zoveel mogelijk op zijn eigen tempo en manier. Richt
je workflows dus slim in aan de hand van buyer personas, zodat dit naadloos aansluit op het
surfgedrag van je klant. Steek daarom ook de nodige aandacht in het schrijven van leuke,
leerzame en aantrekkelijke e-mails om iemand verder te helpen in zijn aankoopproces. En heb
je al gedacht aan hoe je je call-to-actions schrijft?

#6 – Zorg dat je sales aan je zijde hebt
Je geheime wapen? Samenwerken met sales. Want er is niets meer frustrerend dan aan het
begin van de salesfunnel keihard werken en dan merken dat dit aan het einde van het proces
niet wordt afgemaakt. Moet je meteen vanaf het begin sales erbij betrekken? Niet per se.
Misschien is het in jouw geval het makkelijkst om eerst een aantal successen te boeken om
zo sales de impact van marketing automation te laten zien. Zijn ze aan boord? Schaaf met het
salesteam verder aan het proces en de aangeleverde leads.
Zoals je ziet: door te automatiseren kun je je klant juist op een veel persoonlijkere manier
bereiken dan je zou denken. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen met marketing automation.
Dé tool om te komen tot een persoonlijke band met je klant of juist niet? We helpen je uiteraard
graag als je hulp zoekt bij deze eerste stappen – we’ve been there before…
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Ephemeral marketing:
de kracht van vluchtige
kiekjes

21

…4, 3, 2, 1 en je foto is weg. Tijdelijke foto’s en video’s: je verstuurt ze ongetwijfeld zelf wel
eens via Instagram of Snapchat. De juiste term voor deze vluchtige kiekjes? Ephemeral
content. Razend populair onder jongeren, maar ook steeds vaker gebruikt door social media
marketeers. Leuk voor kledingbrands, hoor ik je denken. Maar hoe zit het met de kansen voor
B2B? Zou ephemeral marketing daarvoor geschikt zijn?

Epheme-watte?
Het principe van ephemeral content is eenvoudig. Je deelt online
een foto of video die verdwijnt zodra iemand ‘m bekeken heeft of na
maximaal 24 uur. Snapchat is de absolute voorloper op dit gebied.
Maar ook Facebook, Instagram en WhatsApp doen inmiddels mee.
Zeker op Instagram vliegen de live stories je om de oren. Zoals altijd,
waren de stories en livefeeds eerst het domein van jongeren, maar ook
het grote publiek heeft inmiddels ephemeral content ontdekt. Dat nu
ook specialisten op het gebied van social media marketing de trend
hebben opgepikt, is een logisch gevolg van de groeiende populariteit
van deze vorm van content. Denk jij er ook over na deze vluchtige
content in te zetten voor je merk? Dan geef ik je graag wat extra kennis
mee.

Ephemeral content draait om context
Wat betreft ephemeral content zijn er verschillende mogelijkheden voor je marketingstrategie.
Het ligt er maar net aan wat je doel is. Het is mogelijk full screen advertenties naar je
doelgroep te pushen, geofilters te gebruiken of gesponsorde lenzen aan te bieden. Ook kun
je uiteraard zelf een company account aanmaken. Voor mij als gebruiker zijn de geofilters
favoriet. Vaak deel ik met mijn vrienden momenten via foto of video. Deze vorm van
storytelling wordt extra leuk met een filter of lens. Wanneer ik bijvoorbeeld in de Efteling ben,
maak ik, net als zoveel andere bezoekers, een selfie. En als ik deze kan opleuken met een
Efteling-filter dan maak ik hier zeker gebruik van. Ik vind het leuk om te doen, mijn vrienden
vinden het leuk om te ontvangen en de Efteling heeft er baat bij want er is weer een microambassadeur aan het werk gegaan. Naast de Efteling zijn er nog ontelbaar veel plaatsen op de
wereld waar je een contextuele filter kunt toepassen. Probeer het bijvoorbeeld nu eens uit – ja,
echt. Op dit moment bedoel ik! Ik ben benieuwd wat je tegenkomt…

Next up: een strategie!
Net als bij de andere social media kanalen geldt voor ephemeral content-kanalen, dat je een
doordachte social media strategie nodig hebt. Bedenk dus goed wat en wie je wil bereiken met
je content. Doe dit vooral als je een eigen company account aanmaakt. Het heeft bijvoorbeeld
geen zin om dezelfde content te delen, die je op je Facebook-tijdlijn zet. In dat geval is er geen
enkele reden voor de gebruiker om jouw merk via verschillende kanalen te volgen. Wat voor
story of live feed zet je dan online? Erg ingewikkeld is dat niet. Een ephemeral content kanaal
leent zich onder meer erg goed voor ‘behind the scenes’ verhalen, het delen van de sfeer op
evenementen, het promoten van producten, of ‘how to’ video’s. Ideeën genoeg dus!
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For your eyes only
Het grote voordeel van tijdelijke content is het gevoel van exclusiviteit dat je je publiek geeft.
Een behoorlijke trigger om te zorgen dat je doelgroep regelmatig terugkeert naar je kanaal.
De ontvanger is zich dus bewust van de kortstondige beschikbaarheid van je content. Dat
wordt nog eens extra aangesterkt met een dosis FoMO. Je volgers zullen geneigd zijn met
meer aandacht naar je ephemeral content te kijken. Niemand wil het gevoel hebben om ‘iets
te missen’. Daarnaast wordt ephemeral content geladen met authenticiteit. Een telefoongeschoten video die een kijkje achter de schermen geeft, wordt als geloofwaardig ervaren. De
ontvanger wordt meegenomen in dat ene exclusieve moment. Als dat geen band opbouwt…

Is het een match?
Merken in de mode-, FMCG-, event- of leisurewereld rollen op dit moment gretig hun ephemeral
marketingstrategieën uit. Naar mijn mening een slimme zet, want ik geloof dat fans heel
graag 10 seconden van hun tijd vrij maken om een sneak peek te krijgen van bijvoorbeeld de
aankomende collectie. Of dit dan ook direct werkt in de B2B-wereld? Daar ben ik nog niet van
overtuigd. Waarom? Niet alle sociale media lijken geschikt voor B2B. Het gebruikte sociale
netwerk moet namelijk qua gebruikers, doel en toon naadloos aansluiten op je merk. Wanneer
is het dan wél een match? Wanneer je een vleugje humor in je kernwaarden hebt opgenomen
bijvoorbeeld. Maar ook flexibel bent en wel houdt van een beetje risico. Kortom: het kanaal
moet aansluiten bij het karakter – of het archetype – van je merk.

Nog even wachten
Zoals ik al eerder schreef: met name kanalen als Instagram, Snapchat en Facebook zijn
sterk in het gebruik van ephemeral content. En die zijn op dit moment niet heel populair in
de B2B-sector. Daarom is het nog maar de vraag of je als merk nú moet inspringen op de
trend. Toch zie ik wel veelbelovende mogelijkheden. YouTube was ooit ook een plek waar je
enkel humoristische video’s, muziekvideo’s en korte stories bekeek. Filmpjes met ads voor
commerciële doeleinden volgden al snel. B2C nam hierin het voortouw, B2B volgde later.
Inmiddels tref je ook miljoenen bedrijfsstories op het platform. Ik wil niet zeggen dat Snapchat
hét nieuwe netwerk voor B2B ephemeral marketing gaat worden. Het kan echter wel zijn
dat het fenomeen ephemeral marketing ineens op een social B2B-platform ontstaat. Ik zie
bijvoorbeeld zomaar voor me dat een organisatie met een kortstondige video een exclusieve
sfeerimpressie aan haar volgers deelt tijdens een business event. Dus, stay tuned, want ik
voorspel dat ephemeral marketing de komende tijd zeker nog een hoofdrol gaan krijgen in de
B2B-wereld.
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Influencer marketing:
ben jij er als B2B’er
klaar voor?
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“Waar denk jij aan bij influencers? Foto’s van latte-art en modemeisjes op Instagram, toch? Ik
kan je vertellen dat de wereld van influencer marketing zoveel meer omvat dan dat.” Juist door
deze zin van Georgina Rutherford (IMA) tijdens het evenement connect to innovate werd ik
geprikkeld – en niet omdat ik latte-art of modemeisjes nou zo interessant vind. Eerder schreef
mijn collega Marijke in haar blog al over het toevertrouwen van je merk aan influencers, maar
daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Want wat betekent influencer marketing voor
een B2B’er, welke trends en ontwikkelingen komen hierbij kijken en wat kan jij er als B2B’er nou
echt mee doen? Let’s find out!

Influencer marketing: waarom?
Dat influencer marketing steeds interessanter en belangrijker wordt voor je marketingstrategie
is wel duidelijk. Tomoson onderzoek geeft aan dat aan iedere dollar die bedrijven besteden aan
influencer marketing 6,50 dollar wordt verdiend.
Influencer marketing is de invloed van iemand op emoties, meningen of het gedrag van de
ander. Juist de menselijke benadering van de influencer naar de doelgroep zorgt ervoor dat
ze elkaar beter gaan begrijpen en ondersteunen. Doordat de influencer voelt als “een-van-ons”
wordt de boodschap van een influencer met minder scepsis ontvangen. Wanneer die ene
boy- of girl-next-door in een vlog vertelt hoe tof de nieuwste Adidas schoenen zijn, wordt deze
boodschap veel beter ontvangen dan wanneer Pharrell Williams dit zegt in een reclame.
Wanneer je als merk influencer marketing inzet, maak je slim gebruik van het bereik en de
impact van influencers. Op deze manier wordt jouw (specifieke) doelgroep op een ‘natuurlijke’
manier bereikt en beïnvloed. Dit kan ervoor zorgen dat je, op een onconventionele manier,
leads genereert en brand awareness en klantloyaliteit verhoogt. Dit geldt voor zowel de B2Cals de B2B-markt. In de B2C-markt wordt influencer marketing al volop gebruikt. Voor B2B is
deze vorm van marketing nog bijna onontgonnen gebied. Hoe haal je als B2B’er nou het beste
uit influencer marketing?

Trends in de B2B-markt
Hoe haal je het onderste uit de kan wanneer je met een influencer in zee gaat? Het analyseren
van datagegevens is een voorbeeld dat op dit moment booming is. Steeds meer social
mediakanalen stellen gegevens beschikbaar die inzicht geven in het effect van influencers.
Wanneer je deze gegevens analyseert, kun je vaststellen of een influencer marketing
campagne aan de voorspelling voldoet. Superhandig dus om reacties en invloedscores te
meten van influencers die je inzet – juist wanneer je een B2B’er bent.
Nog een tip: de langetermijnrelatie met de influencer is een must wanneer jouw merk of bedrijf
het optimale resultaat uit influencer marketing wil halen. Zo creëer je trouwe influencers die
zich écht verbonden voelen met je merk, waardoor je geloofwaardigheid bij de doelgroep groter
wordt. Dat jouw boodschap op een positieve manier aankomt bij de doelgroep, dát is waar het
uiteindelijk om draait.
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En last but not least: micro-influencing. Misschien wel dé belangrijkste trend voor B2B’ers om
in de gaten te houden. Het draait steeds meer om authenticiteit en waardevolle interacties met
jouw doelgroep. Het is daarom veel interessanter om micro-influencers in te zetten voor jouw
merk dan grote (macro) influencers met een BN’er-status. Micro-influencers hebben misschien
een kleiner bereik, maar hebben óók een grotere impact op de doelgroep. Een influencer met
miljoenen volgers geeft geen enkele zekerheid. Een loyal (micro) influencer met een hoge
engagement bij de doelgroep, dat is veel interessanter! Want zeg nou zelf: kwaliteit gaat boven
kwantiteit, toch?

Verschillen B2C en B2B
Uiteraard gaat het bovenstaande ook op voor de B2C-markt. Wat is dan het wezenlijke verschil
tussen influencer marketing in de B2C- en de B2B-markt? Waar influencers in de B2C-markt
worden ingezet om daadwerkelijk een product of dienst te verkopen, gaat het in de B2B-markt
met name over het informeren en inspireren van jouw (potentiële) doelgroep. Verder is het
enorm belangrijk voor influencers in de B2B-markt dat de content die ze delen een diepere
inhoud heeft. Influencers delen hun kennis en expertise, waarin tegelijkertijd de expertise van
jouw B2B-merk terugkomt. De (potentiële) doelgroep kan dan weloverwogen keuzes maken
met jouw merk in het achterhoofd.
Wil je als B2B’er influencer marketing inzetten? Zorg er dan voor dat jouw merk naadloos
aansluit op de interesses van de influencers die je inzet. Een goede fit is cruciaal om influencer
marketing te laten slagen. De doelgroep merkt het meteen wanneer een influencer niet bij jouw
merk past. Want een technicus die kennis deelt over een totaal andere niche, dat gelooft toch
niemand?

Zelf aan de slag?
Wij bij Factor Tachtig zijn in ieder geval helemaal om. Benieuwd hoe influencer marketing zich
bij ons ontwikkelt? Houd dan vooral onze site in de gaten of neem contact met ons op! Wie
weet kunnen wij jou binnenkort wel van dienst zijn
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Inbound marketing
uitbesteden: wel of
niet doen?
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Jouw (potentiële) klant transformeerde de afgelopen jaren tot een informatiezoeker met het
internet als the place to be. Dit heeft grote gevolgen voor zijn klantreis en aankoopgedrag.
Veel potentiële klanten zijn namelijk al halverwege het koopproces voordat ze contact
opnemen met een aanbieder. Ook belangrijk om in het achterhoofd te houden: 50% van de
zoekopdrachten vindt online plaats*. Het mooie hiervan is dat in deze digitale speurtocht een
belangrijke taak voor merken is weggelegd. Namelijk: inbound marketing. Je helpt hiermee je
doelgroep bij een aankoop door met de juiste boodschap (content) op de juiste plek (context)
te zijn. Maar hoe zet je dit nu in voor jouw merk?

Inbound marketing a.k.a. content marketing
Inbound marketing noemen wij ook nog wel eens content marketing: al jaren een onderdeel
van ons dienstenpakket. In onze ogen is content namelijk een krachtige tool om een duurzame
relatie op te bouwen met je klant. Net als een kunst te weten wanneer, wat in te zetten en voor
wie. Vraag je daarom eens af met welke vragen je doelgroep rondloopt in de verschillende
fasen van het aankoopproces. Een antwoord formuleer je vervolgens door zinvolle,
behulpzame én inspirerende content te ontwikkelen en te distribueren, die van toegevoegde
waarde is voor potentiële kopers.
Zie het als een strategie die ervoor zorgt dat potentiële klanten naar jou toe komen. Door
verdiende aandacht in plaats van paid media. Met een duurzaam effect uiteraard. Dat bereik je
níet door je boodschap op te dringen en ook níet door jezelf aan te prijzen. Pas als je in staat
bent om het verschil te maken met sterke, gewaardeerde – en dus gedeelde (earned media) –
content waar je prospects op dát moment behoefte aan hebben, zijn wij er van overtuigd dat je
het koopgedrag van je doelgroep positief kunt beïnvloeden. Als return on investment mag jouw
merk vervolgens rekenen op tevreden klanten die blij zijn met hun weloverwogen aanschaf. En
dus met jou!

Wat we van jou verwachten
Bij inbound marketing komt een naadloze samenwerking van verschillende componenten
kijken. En daar helpen we je graag bij. Het is echter een vorm van pull marketing welke je
niet helemaal kunt uitbesteden. Wij hebben namelijk jouw input nodig! Zo is je merkkompas
belangrijk om je herkenbaarheid onder je doelgroep te blijven waarborgen. En hoewel je je bij
ons goed kunt laten adviseren over de totstandkoming daarvan, ben jij verantwoordelijk voor
het draagvlak binnen je organisatie. Uiteraard kunnen we je wel helpen om intern alle neuzen
dezelfde kant op te krijgen.
Ook jouw thought leadership kunnen wij niet helemaal voor je invullen. Want alleen jij kent
jouw product, dienst en de markt tot in de puntjes. Wij kunnen deze kennis vervolgens wél
omtoveren in geweldige content. En als we deze ook nog eens op de juiste plek op het juiste
moment verspreiden, zorgen we er samen voor dat jouw klanten ambassadeurs van je merk
worden!
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Wat je aan ons over kunt laten
Door onze ruime ervaring in de ontwikkeling van content én het aantrekkelijk vormgeven
daarvan zorgen wij voor dat spreekwoordelijke duwtje in de rug. Of dat nu een infographic,
blog, whitepaper, ebook of een meervoud daarvan is. Of het nu gaat om het herschrijven van
een artikel of dat we op basis van een interview – ghostwriting – een mooie storyline voor je
uit mogen werken: wij lezen en leren ons graag in jouw wereld in. Zodat jij die thought leader
bent, wordt en blijft die je wilt zijn.
Daarvoor moeten we eerst je doelgroep helder voor ogen krijgen. Ook iets waar we je graag
bij ondersteunen door bijvoorbeeld buyer persona’s – fictieve beschrijvingen van (potentiële)
klanten – te creëren. Ten slotte is ook onze kennis van marketing (automation) en data analyse
een mooi ingrediënt dat we voor je kunnen toevoegen aan het recept dat inbound marketing
heet.

Samenwerken in plaats van uitbesteden
Zoals we al zeiden is samenwerken beter dan volledig uitbesteden. Samen naar een
gezamenlijk doel toewerken – de streep op de horizon – met tussentijds voldoende ruimte
voor evaluatie, bijsturen en vooruitplannen. Wanneer starten wij samen met inbound marketing
a.k.a. content marketing?
* Bron: HubSpot
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Inside out of outside in?
Haal die oude puzzel eens
van zolder!
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outside in en inside out benadering. Inside out reageer je consequent en consistent vanuit je
organisatie (inside) op de markt (outside). Bij een outside in benadering is het – hoe logisch
– net andersom: je klanten verlangen iets en vragen iets aan je (outside) en jij reageert
daar vanuit je organisatie (inside) op. De vraag welke het beste is, staat echter nog altijd ter
discussie en krijgt daarmee steeds meer het karakter van een gewetensvraag: vertrouw jij
blindelings op je interne merkkompas (inside out) of zijn de wensen en behoeften van je klant
(outside in) doorslaggevend? Spoiler: er is ook nog een derde optie. Combineer het beste van
beide werelden…

Haal de legpuzzel eens van zolder
Om te beginnen wil ik je vragen om – in gedachten – nog eens die moeilijke maar oh zo leuke
legpuzzel uit de oude doos van zolder te halen. Ben jij het type dat eerst de randjes opzoekt en
zodoende (onbewust) je speelveld op tafel legt? Of kun jij je beter vinden in de doener, die aan
de slag gaat met whatever je krijgt aangereikt? Beide manieren zijn niet ‘goed’ of fout’, zoals
ook in het geval van een inside out of outside in benadering.

Zoek eerst de randen op
Als we nu eerst eens de vier hoeken én alle randen uit die puzzeldoos weten te toveren en deze
op de juiste manier weten te verbinden, ontstaat er – als het goed is – een kader: je speelveld.
Dit kader is een goed vertrekpunt om de rest van de puzzel aan te vliegen.
Stel je nu eens voor dat dit symbolische vertrekpunt je merk is. Hét kader voor onder andere je
strategie, het gedrag van je medewerkers en bijvoorbeeld de interactie van je merk met klanten.
Niet voor niets spreken wij over het merk als kompas. De merkidentiteit is – vanuit een insideout benadering – namelijk dé sturende kracht achter de optelsom van alle mensen, activiteiten,
diensten en producten binnen je merk. De uitkomst van die som? Een herkenbaar en authentiek
merk!

Welke stukjes krijg je aangereikt?
Vanuit die merkidentiteit trek je er vervolgens op uit. Naar buiten. Op zoek naar
gelijkgestemden. Op zoek naar gedeelde interesses. Om uit te komen bij je doelgroep en een
brug te slaan naar de belevingswereld van je klant. Blind vertrouwen op je interne merkkompas
– waarbij alleen de eigen competenties en vaardigheden het uitgangspunt vormen – kan
namelijk leiden tot prachtige innovaties. Maar sluiten je interne plannen (inside) wel aan op de
wensen, behoeften én het niveau van je klanten (outside)? Met andere woorden: is je doelgroep
daar wel klaar voor jouw innovaties?
Om aansluiting te vinden zul je moeten luisteren. Naar je klant. Elke keer weer. Om dat ene
unieke plekje in hoofd, maar ook hart te veroveren. Daar waar de eventuele keuze voor jouw
merk in een split second plaatsvindt. Dus, wat zijn de wensen en behoeften van jouw klant?
Het is daarbij een onmogelijke opgave om alle individuele wensen te vervullen, maar als je ze
kunt bundelen tot symbolische puzzelstukjes – overkoepelende trends bijvoorbeeld – kan de
informatie van je klant van onschatbare waarde zijn!
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Passen en meten
Ga dus maar weer boven je speelveld hangen. Mét een verzameling aan gebundelde
puzzelstukjes. Waar in dit kader krijgen de stukjes de juiste plek? Passen ze überhaupt wel of
kun je ze misschien passend maken?
Waar je je eerder afvroeg of je doelgroep wel rijp was voor bepaalde innovaties, rijst nu de
vraag: welke verlangens van je doelgroep kunnen specifiek door jouw merk ingelost worden?
Je klant verlangt doorgaans namelijk naar méér dan een merk dat simpelweg in staat is om
behoeften te bevredigen. De voorkeur van deze klant wordt mede bepaald door – opnieuw –
herkenbaarheid en authenticiteit. De oplossing die je je klant aanreikt, moet dus ook passen bij
je merk!

Het gehele speelveld ligt op tafel
Inmiddels hebben we ons speelveld bijna in zijn geheel op tafel liggen, bepaalde stukjes van de
puzzel hebben we al in kunnen vullen. Langzaam ontstaat er een totaalplaatje. Echter, soms zul
je dit totaalbeeld bij moeten stellen. Aan moeten passen. Als gevolg van de inzichten die je via
je klanten verkrijgt. Jij komt met een idee, dat geen aansluiting vindt in de markt. Of vice versa:
je klanten komen met een vraag, die jij niet voor hen kan oplossen. Sommige stukjes van de
puzzel zullen anders worden ingekleurd, dan je in eerste instantie voor ogen had. Wij noemen
dit ook wel de streep op de horizon i.p.v. de stip. De weg daar naartoe gaat uiteraard nog
steeds hand in hand met je merkkompas en het pad langs je klant mag je ook nooit overslaan.

De deksel van de doos doet ook mee
Er ontstaat op deze manier een vicieuze cirkel. Van binnen naar buiten. Van buiten naar binnen.
Én weer terug. Zoekend naar precies de juiste balans tussen inside en outside. Ook hiervoor
geldt: oefening baart kunst. Maar we weten allemaal dat die metaforische legpuzzel onze
hersenen soms flink kan laten kraken. En waar vinden we dan troost? Juist! Op de doos. Je
weet wel, met op de deksel het voorbeeld.
Vertaald naar het merkdenken, passen archetypen – zoals de puzzeldoos – naadloos om
dit verhaal heen. Archetypen maken duidelijk waar de unieke kracht van jouw merk schuilt,
alsook de diepere drijfveren en aspiraties van de doelgroep. Ze vormen een stevige basis om
op te bouwen, maar bezitten tegelijkertijd voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met de
behoeften van je klant.
Dus: slaag je er in vanuit een heldere identiteit te vertrekken? Kun je een luisterend oor bieden
aan je klanten? En repeat: kun je – met de inzichten van je klant – wederom de vertaalslag
maken naar je merk? Dan – alleen dan – heb je de balans gevonden tussen inside out en
outside in.

32

AVG/GDPR: wat betekent
de nieuwe wetgeving voor
de B2B-marketeer?
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Heb jij 25 mei 2018 al rood omcirkeld in jouw agenda? Dan treedt namelijk de nieuwe
Europese wetgeving rondom persoonsgegevens in: de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming). Een wet die binnen bedrijven grote impact heeft op de omgang met
alle informatie over een persoon. De AVG is – ondanks het verschil in doelgroep – niet alleen
van toepassing op de werkzaamheden van B2C-marketeers, maar ook op de activiteiten
van B2B-marketeers. Je hebt namelijk data in handen waarmee personen geïdentificeerd
kunnen worden. Wil jij klaar zijn voor de nieuwe wetgeving? Wij zetten een aantal belangrijke
werkzaamheden en situaties die voor jou als B2B-marketeer veranderen op een rijtje.

Regeling voor de gehele EU
Tot voor kort waren de regels niet zo streng. In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
stond de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd, maar een regeling voor
de gehele EU bestond niet. Met de AVG, ofwel General Data Protection Regulation (GDPR),
wordt de wetgeving in alle landen binnen de EU gelijkgetrokken. De regelgeving is al op 24 mei
2016 in werking getreden, maar wordt vanaf 25 mei 2018 pas gehandhaafd. De AVG voegt niet
alleen nieuwe regels toe. Bestaande regels zijn ook flink aangescherpt. De bedrijfsvoering van
iedere organisatie moet vanaf 25 mei 2018 in lijn zijn met die aangescherpte en nieuwe regels.

Power to the people met AVG!
Jouw prospects krijgen meer rechten. Zo ontstaat er het recht van ‘vergetelheid’ en recht
van ‘dataportabiliteit’. Iedereen mag een verzoek indienen bij een organisatie om ‘vergeten’
te worden. De persoon een vermelding van afmelding geven in het CRM-systeem is niet
voldoende bij zo’n verzoek. Alle persoonlijke gegevens verspreid over alle platforms en
databases moet je wissen. Daarnaast mag iedereen die gegevens bij jouw organisatie heeft,
deze opvragen zodat ze door een andere organisatie gebruikt kunnen worden. Data moet dus
overdraagbaar zijn.

Privacy in software
Twee belangrijke wijzigingen in het beschermen van de persoonsgegevens van jouw klanten
begint al bij de software. Denk hierbij aan websites, maar ook aan bedrijfssystemen zoals een
CRM. Ten eerste moet er sprake zijn van privacy by design: bij de ontwikkeling van een online
omgeving (product, proces of dienst) waarbij een organisatie persoonsgegevens verwerkt,
moet privacy al worden meegenomen. Bovendien hoor je privacysettings voortaan zo in te
stellen dat je zo min mogelijk inbreuk doet op de privacy van de klant: privacy by default. Dit
betekent dat om toestemming wordt gevraagd als dat mogelijk is. Daarnaast verwerk je en
vraag je om zo min mogelijk persoonsgegevens.

Toestemming via opt-in
Onder de AVG moet toestemming vrij, specifiek en op informatie berust zijn. Wat houdt dat in?
Ten eerste moet iemand toestemming geven door middel van een actieve handeling: vooraf
aangevinkte hokjes zijn uit den boze!* Het moet een vrije, ongedwongen keuze zijn. Daarnaast
moet duidelijk zijn waarom de gegevens verwerkt worden en wat het doel ervan is. Wanneer
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je iemand voor verschillende doeleinden wil bereiken, moet je voor ieder doel specifiek en
expliciet toestemming (opt-in) vragen. En dat mag niet met een verwijzing naar de algemene
voorwaarden… Tot slot kan iemand zijn toestemming pas geven wanneer hij zo goed en
begrijpelijk mogelijk is geïnformeerd. Schrijf je je bij ons in voor de Beep Beep Bites, die iedere
80 dagen verschijnt? Dan kun je er zeker van zijn dat je één keer per 80 dagen van ons e-mail
ontvangt: niet meer, niet minder.

Inhoud van de database
De meeste B2B-marketeers hebben een database die uitpuilt van potentiële klanten. Of je
deze nog mag benaderen vanaf 25 mei is afhankelijk van de opt-in die je van dit contact hebt
bemachtigd. Persoonsgegevens verkregen in het verleden vallen onder dezelfde wet. Neem je
mailinglijst bijvoorbeeld. Heb je voor iedereen een opt-in voor de informatie die je naar ze toe
wil sturen? Kun je niet aantonen dat je deze hebt of is er onduidelijkheid over de manier waarop
deze is verkregen? Dan mag je dit contact geen e-mails sturen. Er is daarbij géén onderscheid
tussen privé e-mailadressen en zakelijke e-mailadressen.

Factuurrelatie
Heb je daarnaast een lijst met reeds bestaande klanten en partners? Er is – verrassend genoeg
– geen richtlijn in de AVG die aangeeft dat klanten een opt-in moeten hebben. Onder ‘klanten’
verstaan we mensen die een aankoop doen of een dienst afnemen. Bij zo’n factuurrelatie kun
je spreken van een opt-in. Zolang er een opt-out mogelijkheid (keuze om niet (meer) deel te
nemen) wordt aangeboden, mag je commerciële boodschappen over vergelijkbare producten
en/of diensten versturen.

Vergeet je partners niet
Verwerk jij (als verwerker) data van jouw opdrachtgevers (verantwoordelijken) of laat je data
verwerken door derden? Let er dan op dat ook zij op de hoogte zijn van de nieuwe wetgeving
en deze volgen. Zorg sowieso voor een verwerkersovereenkomst als je deze nog niet hebt, of
herzie je huidige overeenkomst. In deze overeenkomst maak je afspraken over de verwerking
van persoonsgegevens en de verdeling van verantwoordelijkheden. Een verwerker mag ook
niet zomaar een derde partij inschakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de verantwoordelijke. Neem als verwerker bijvoorbeeld het voortouw in deze overeenkomst
als deze er nog niet is. Misschien is jouw relatie op de 24e nog niet klaar, maar dan ben jij dat
tenminste wel!

Alleen online? Echt niet
Nee, de AVG is niet slechts van toepassing op online activiteiten. Zo ligt het registreren van
mondelinge toestemming wat ingewikkelder. Stel je voor: je krijgt een visitekaartje op een
evenement en de eigenaar ervan geeft aan dat het prima is om hem af en toe te mailen.
Hoe sla je dat op? In de meeste CRM-systemen heb je de mogelijkheid een vrij invulbaar
veld toe te voegen. Maak hier gebruik van en beschrijf hier datum, tijd en locatie waar je de
toestemming hebt ontvangen. Probeer zo letterlijk mogelijk te beschrijven wat je met de ander
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hebt besproken. Zo heb je alsnog voldoende bewijs voor de opt-in. En sta je een keer aan de
organisatiekant van een evenement? Denk er dan aan dat je bezoekers niet zomaar meeneemt
in marketingcampagnes zolang er geen bewijs van opt-in is. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor
follow-up e-mails na een evenement.
Direct marketing zoals op naam geadresseerde print marketing, is nog toegestaan zonder
daarvoor toestemming te vragen. Er moet dan een goede reden (‘gerechtvaardigd belang’) zijn
om het offline bericht te versturen. Direct marketing is zo’n belang. De ontvanger moet wel
altijd de mogelijkheid hebben op bezwaar te maken op zo’n postbericht.

Wat kunnen we ervan leren?
De toekomst van B2B-marketing met de AVG klinkt misschien in eerste instantie niet
bepaald rooskleurig. De verplichtingen van deze wetgeving zorgen echter ook voor kansen,
zoals e-mails sturen naar mensen die écht van je willen horen. Je zult zien dat open- en
klikpercentages omhoog schieten en de kwaliteit van relaties in je database zal ook
verbeteren. Bovendien dwingt het je om geïnteresseerde prospects te benaderen volgens de
inbound marketing methode: relevante content op het juiste moment. Vergeet ook niet om
alles gewoon luchtig te houden: betrek je merkprincipes bij het opstellen en communiceren
van jouw nieuwe privacybeleid. En don’t worry, je mag die mailtjes blijven automatiseren en
personaliseren.

En nu?
Wacht niet tot 2018, maar neem dat nieuwe voornemen nu al: pluis de wetgeving uit, ga na
hoe jouw relaties dit oppakken of hoe jouw branche dit doet én test het zelf ook. Focus je op
de streep op de horizon en leer door te onderzoeken. Uiteindelijk respecteer je de rechten van
jouw contacten en genereer je leads van betere kwaliteit!

Disclaimer
Factor Tachtig is uiteraard geen specialist in ICT- en privacyrecht. Dit blog is dan ook niet
bedoeld om juridische beslissingen op te baseren. We helpen je natuurlijk graag een stukje op
weg als je er niet wijs uit wordt. Daarnaast kun je zelf van start op de website van Autoriteit
Persoonsgegevens. Voor complexe juridische kwesties raadplegen wij zelf een expert, we
raden jou aan dit ook te doen ;)
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Augmented en Virtual
Reality, écht met een twist
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AR versus VR
Het Holodeck, is het een augmented reality (AR) of toch virtual reality (VR)? AR en VR
worden vaak in één adem genoemd. Er zijn ondanks de gevoelsmatige overlap echter grotere
verschillen dan je wellicht zult denken.
Met AR blijf je in ‘de echte wereld’. Een wereld waaraan elementen worden toegevoegd door
een computer. Je verrijkt deze real-world zogezegd met add-ons. Je bent in een spel- of
werkvorm actief bezig en je handelingen zijn binnen de context van je omgeving. Als je er voor
open staat. Pokémon GO is hiervan een veelbesproken voorbeeld.
Kijk je met AR dóór een speciale bril of op het scherm van je smartphone en houd je contact
met je omgeving, met VR wordt die omgeving volledig voor je gecreëerd. Vaak door middel van
een afgesloten display voor je ogen, al dan niet uitgebreid met sensoren in bijvoorbeeld een
handschoen of zelfs een 360-treadmill. Je hebt vast al eens je smartphone in een eenvoudige
kartonnen bril geschoven om plaats te nemen in een virtuele rollercoaster. Die omgeving kan
een opname van de werkelijkheid zijn maar evengoed een in 3D opgetrokken simulatie.
Audi biedt haar high-end klanten een state-of-the-art VR experience als onderdeel van het
sales-traject. Zet de bril met bijbehorende hoofdtelefoon op. Customize het model naar keuze,
check de kleurmogelijkheden, verander de look van je auto, bekijk het eindresultaat én maak
een proefrit. Loop dan nog maar eens naar buiten zónder die auto te kopen.
VR biedt weliswaar veel mogelijkheden, maar als gebruiker ben je daardoor wel van de echte
wereld om je heen afgesloten. Je langdurig onderdompelen in een dergelijke simulatie is
daardoor vooralsnog vermoeiend en kan leiden tot VR of motion sickness. En hoe mooi ook,
het voelt persoonlijk nog steeds een beetje vreemd om met zo’n dichte doos tegen mijn hoofd
tussen anderen te staan. Een punt waar ik gewoon nog in moet groeien?

Wat kun je nú met AR?
Voor zowel AR als VR geldt dat er vooral dankzij de vele smartphones die in omloop zijn
nu écht meters gemaakt kunnen worden. Zeker op het gebied van AR zie ik de laatste tijd
interessante voorbeelden voorbij komen, met meerwaarde voor merk én gebruiker.
Kinderen hebben doorgaans geen hulp nodig om zich in een eigen wereld te verliezen. Een
merk als Disney weet daar echter nog een extra dimensie aan te geven door hun kleurplaat
– met de hulp van de telefoon van papa of mama – tot leven te brengen. Je eigen creatie die
over tafel wandelt, hoe cool is dat? Mag ik nóg zo’n kleurplaat alstublieft?
Wil je je kinderen nóg meer bij de mogelijkheden van AR betrekken, terwijl ze tekenen, coderen,
tellen en spellen? Bekijk dan zeker eens Osmo voor iPad. Hoog op mijn verlanglijst :)
Nog een stap verder. IKEA weet zijn producten virtueel in ons huis te plaatsen. Icoontjes in de
bekende catalogus geven aan bij welke producten AR in te zetten is. De werking is simpel: leg
de catalogus neer op de plek waar je die stoel of tafel wilt zien. Scan deze plek met de app op
je telefoon en het product komt in 3D te voorschijn. De catalogus dient als markeerpunt en
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toont hierdoor je zorgvuldig uitgekozen stoel of tafel in de juiste verhouding in de ruimte. Heb
je een goed beeld? Hup. Op naar de winkel of webshop!
Ben je toch in the mood? Pak dan ook meteen de kleur op die ene muur mee. De Flexa
Visualiser App maakt het je makkelijk en biedt je de mogelijkheid het eindresultaat in je kamer
real-time te bekijken op je telefoon op tablet. Vanzelfsprekend heb je de keuze uit het volledige
Flexa kleuraanbod. Je kunt je ook laten inspireren door de tinten in je omgeving, waarna de
juiste match met het aanbod gemaakt wordt. Deel je opties met vrienden en familie en vind
snel een winkel nadat die keuze is gemaakt.

Industriële toepassingen
Bovenstaande voorbeelden zijn vooral in je vrije tijd interessant. Maar wat te denken als je huis
onverhoopt en minder stylish voorzien moet worden van een traplift? Als toekomstig gebruiker
zit je daar vaak niet echt op te wachten. Op jouw beurt kun je als fabrikant ook de nodige
uitdagingen hebben om je product snel en naadloos passend te krijgen in de beschikbare
ruimte. Met behulp van de Otolift AppStairs krijgt de consument – in aanvulling op die
glanzende brochure – snel een goed beeld van hoe de traplift er werkelijk uit ziet in de eigen
omgeving. Meteen een andere kleur bekleding bekijken? Geen probleem!
De vertegenwoordiger kan in datzelfde bezoek – met behulp van zogenaamde markers – in
een fractie van de tijd die er eerder nodig was een scan maken van de beschikbare ruimte.
Het resultaat? Een accuraat en snel samengesteld 3D model, ready to order. Minder bezoeken,
een verkleinde foutkans, een verhoogde conversie, een kortere levertijd en een blijere klant tot
gevolg.
De autoindustrie op haar beurt verkent al langer de mogelijkheden om ingewikkelde
handelingen in de werkplaats te vereenvoudigen. BMW leidt haar monteurs met behulp van
een speciale bril en koptelefoon stap voor stap door bepaalde handelingen heen. Animaties
worden over de echte onderdelen heen gelegd en laten zien hoe deze moeten worden ge(de)
monteerd. Zelfs het benodigde onderdeel en gereedschap wordt daarbij aangegeven. De
mogelijkheden voor de maakindustrie lijken oneindig. Wat te denken van de inzet voor AR bij
inspecties, instructies, training of workflow management?

De lat ligt hoog
Als je je er in verdiept blijven de voorbeelden komen. Van een verslavend spel tot de
mogelijkheden die AR biedt op medisch vlak.
Maar toch even terug naar dat Holodeck. Ik denk dat daar, thuis naast mijn vader op de bank,
mijn gespannen verhouding met AR, VR en hologrammen is begonnen. Mijn hele tv- en filmkijkende leven lang tonen de makers achter Star Trek me wat de ongekende mogelijkheden
op dit vlak zijn. Star Wars en Minority Report hebben die mogelijkheden nog verder weten te
benadrukken. Levensechte simulaties, met een twist. Beter dan echt. Dát is voor mij gaan
voelen als de te halen lat.
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Anno 2016 staan we echter nog lang niet in die magische ruimte, maar verbergen wij ons
achter afgesloten VR-brillen, kijken door een Hololens of staren op onze smartphones.
Devices en wearables die weliswaar grote stappen hebben gemaakt maar nog niet de ultieme
uitvoering bereikt hebben. En dat om zaken op te roepen die – hoe vooruitstrevend het nu
soms ook lijkt – nog een sterrenstelsel verwijderd zijn van wat ik in mijn jeugd al op tv zag.
Bovengenoemde voorbeelden tonen in mijn ogen echter wel aan dat we op de juiste weg
zitten. Naar mijn mening biedt met name AR ontzettend veel mogelijkheden voor ons als
gebruiker en voor jouw merk. Zeker als de juiste balans tussen content en context zorgvuldig
wordt afgewogen. AR creëert daarbij meteen dé grootste uitdaging voor mij en mijn ontwerpen marketeercollega’s, na de eerder genomen eerste stappen in website en apps. Spannende
tijden.

Iedereen een real-life holodeck
Dé uitgekristalliseerde AR of VR oplossing hebben we op dit moment wat mij betreft nog niet
gevonden. Ik blijf echter goede hoop houden op een real-life Holodeck. De ontwikkelingen
mogen van mij met warp-speed vooruit blijven gaan. In de tussentijd, beam me up Scotty!
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Creatieve merkbouwers
Factor Tachtig creëert aantrekkingskracht. Wij zetten ijzersterke en functionele marketingen communicatieconcepten neer. Het recept? Een combinatie van marketing, merkstrategie,
content creatie en brand design.

Jouw merk, onze expertise
Aantrekkingskracht en merkwaarde ontstaan niet zomaar. Dat is het resultaat van onvervalst
teamwork. Wij opereren op het snijvlak van merkstrategie, marketing, content creatie en brand
design. Dat doen we samen met jou. Jouw verhaal vormt de basis.
Wij zoeken de balans tussen aandacht en automatisering. Het evenwicht tussen kennis
en intuïtie. De grens tussen verbeelding en functioneel. Het resultaat is altijd een krachtig
marketing- en communicatieconcept. Merken maken doen we met flair: op onze eigenwijze,
originele en creatieve manier. Zo geven we jouw merk een onderscheidend karakter.
Content creatie, huisstijl, logo, webdesign, online strategie, social media coaching, applicatie
usability, SEO, DM, EM, online advertising en video. Van een enkele uiting tot een volledig
uitgewerkte campagne. Online staat daarbij vaak in het middelpunt. Deze cases laten zien hoe
dat in de praktijk uitpakt.

Bekijk meer
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Meer weten?
Voor overleg of vragen kun je contact opnemen met Marijke

Marijke Dijkgraaf
Merkmaker

040 7470161
Contact
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Wij werken praktisch en creatief aan vorm, inhoud en functie. Jouw
merk dient daarbij als basis. Dát moet immers goed blijven voelen,
mee blijven groeien en aan de verwachtingen van de doelgroep
blijven voldoen. De aantrekkingskracht van jouw merk moet dan
ook in elke uiting voelbaar zijn. Van een blog tot een volledige
campagne.
Waar kunnen we jou mee van dienst zijn?
www.factortachtig.nl | +31 (0)40 7470161
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