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COVID-19 heeft ervoor gezorgd 
dat deze ‘traditionele 
instrumenten’ ineens niet meer 
bruikbaar waren, alle activiteiten 
moesten in het digitale domein 
plaatsvinden. 

Bedrijven en B2B beslissers zijn 
er in korte tijd aan gewend 
geraakt dat B2B marketing, 
commerce, sales en service ook 
digitaal mogelijk zijn.  De 
verwachting is dat dit grotendeels 
zo zal blijven in de toekomst.

Bedrijven verwachten van hun 
leveranciers dat ze meegaan in 
deze nieuwe digitale standaard 
en op het hoogste niveau 
dienstverlening en alles 
daaromheen beschikbaar maken. 

1. INTRODUCTIE CXM 
TRANSFORMATIE IN B2B   

De digitalisering van B2B 
marketing is in een 
stroomversnelling geraakt. Er zijn 
twee belangrijke oorzaken. 
Enerzijds speelt COVID-19 een 
enorme rol, anderzijds zien we 
dat de beslissers bij B2B’s van 
jongere generaties zijn, en net als 
bij B2C marketing hoge eisen 
stellen aan bedrijven op het 
gebied van purpose, producten, 
marketing en service.  

Voor de mondiale uitbraak van 
COVID-19 leunde B2B marketing 
nog veel op ‘traditionele 
instrumenten’ zoals 
evenementen, brochures en 
fysieke afspraken. Het werd lang 
als vanzelfsprekend gezien in 
B2B dat er fysieke evenementen 
waren en dat B2B commerçanten 
fysiek langs kwamen om hun 
producten en services  te 
demonstreren, verkopen en 
relaties te onderhouden.
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Merkle was ook voor COVID-19 al 
een zeer ervaren B2B marketing 
bureau. De kennis die wij hebben 
opgedaan in het werken voor 
B2B opdrachtgevers delen we 
met je in deze whitepaper. 
Daarnaast geven we je graag 
concrete handvatten om jouw 
B2B strategie verder vorm te 
geven. 

We beginnen de whitepaper met 
de bouwstenen van de ultieme 
B2B experience. Daarna 
behandelen we marketing, sales 
en service. In hoofdstuk 3 en 4 
bespreken we de belangrijkste 
thema's van 2021 en interessante 
cases van CentralPoint,  Microsoft 
en Rabobank. De paper sluit af 
met concrete stappen om de 
ultieme B2B experience te 
creëren.

COVID-19 is niet de oorzaak 
geweest, maar wel de grote 
versneller in de digitalisering van 
B2B marketing, commerce, sales 
en service.  Dit betekent dat het 
voor B2B’s nu het moment is om 
te transformeren. De verwachting 
is dat bedrijven steeds hogere 
eisen zullen stellen en toekomstig 
succes zal afhangen van in 
hoeverre organisaties in staat zijn 
om aan deze eisen te voldoen of, 
beter nog, te overtreffen. Wij zien 
al duidelijk dat de versnelde 
transformatie van B2B in volle 
gang is.

DEZE TRANSFORMATIE 
VRAAGT OM EEN 
GEÏNTEGREERDE AANPAK 
RONDOM ALLE PLEKKEN 
WAAR KLANTCONTACT 
PLAATSVINDT. DIT IS 
MARKETING, MAAR OOK 
SALES, COMMERCE EN 
SERVICE.
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2. BOUWSTENEN 
VAN JOUW B2B 
EXPERIENCE

MARKETING
Account based marketing

SALES
Integratie sales en 

marketing

SERVICE
B2B Service 
experiences
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de DMU van haar huidige en 
potentiële opdrachtgevers helemaal in 
kaart en is de organisatie in staat om 
de gehele DMU de meest relevante 
communicatie, sales en marketing 
boodschap te laten zien, die zowel 
voor de organisatie van de potentiële 
opdrachtgever als voor die specifieke 
decision maker relevant is. 

De organisatie is in staat deze 
boodschap via alle marketing-, sales- 
en service kanalen (zowel inbound als 
outbound) uit te leveren. Het is hierbij 
dus ook essentieel dat de boodschap 
over de DMU heen wordt geleid.  Dit is 
exact de shift die B2B’s moeten 
maken om relevant te zijn en te blijven 
in een wereld na COVID-19, waarin 
fysieke en digitale middelen zich 
zullen vormen tot integrale journeys. 
De organisaties die in staat zijn deze 
integrale journey te regisseren en 
organiseren zullen de winnaars van 
morgen zijn. 

Veel B2B marketing- en 
salesorganisaties hebben de laatste 
decennia al stappen gezet in het 
digitale domein. De traditionele B2B 
marketingmix van evenementen, 
brochures en fysieke afspraken is al 
aangevuld met digitale middelen, 
zoals leadgeneratie en digitaal 
beschikbare assets als 
whitepapers.  Vaak zijn deze 
onderdelen op zichzelf staand wel 
aanwezig, maar worden deze niet of 
nauwelijks geïntegreerd tot een 
totale mix. 

Dit betekent dat de verschillende 
communicatieboodschappen de 
Decision Making Unit (DMU) van de 
(potentiële) klant willen bereiken, maar 
er geen logica is in de timing, inhoud, 
volgordelijkheid en daarmee de 
relevantie van deze boodschappen. 
Belangrijk onderdeel van de digitale 
transformatie van B2B’s is de shift van 
kanaal gedreven marketing naar B2B 
experience management. Bij integrale 
B2B marketing heeft de organisatie 

 

B2B EXPERIENCE 
MANAGEMENT
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“B2B MARKETING LEADERS 
MUST TRANSFORM THEIR 
ORGANIZATIONS -AND MOVE 
QUICKLY- FROM THEIR 
LEAD-GENERATION MACHINE, 
AND SALES SUPPORTER TO 
BECOME THE ARCHITECT OF 
ENGAGEMENT ACROSS THE 
ENTIRE CUSTOMER 
LIFECYCLE.”

Lori wizdo, Forrester, “A guide to 
Surviving and Thriving in the 
B2B Marketing Renaissance”

Merkle is in Nederland en 
wereldwijd één van de meest 
ervaren B2B experience bureaus. Al 
meer dan een decennia helpen wij 
grote B2B opdrachtgevers in het 
vormgeven van hun B2B marketing, 
sales en service experiences. Door 
met onze opdrachtgevers aan 
honderden trajecten te hebben 
gewerkt, is veel kennis opgedaan 
over B2B experience en de 
verschillende onderdelen die leiden 
tot deze experience. In deze paper 
delen wij deze inzichten met jou en 
hebben we deze vertaald in een 
concreet B2B experience maturity 
model (zie volgende pagina). 

Op deze manier krijg je als 
organisatie een goed idee waar je 
staat en welke stappen je dient te 
zetten om te groeien. Dit maturity 
model is tevens de rode draad van 
deze whitepaper. Het maturity 
model is opgebouwd in twee 
categorieën:

1. Pijlers van de B2B experience 
Strategie (hoofdstuk 2)
Bij Merkle geloven wij dat B2B 
experience alleen kan ontstaan als 
de organisatie op het hoogste 
niveau de pijlers marketing, sales 
en service invult en daarnaast in 
staat is deze onderdelen te 
integreren. 

2. 2021 Thema’s voor integrale 
B2B experience (hoofdstuk 3)
Naast een integrale aanpak voor 
marketing, sales en service is het 
als organisatie belangrijk om kundig 
te zijn in een aantal onderliggende 
tactics. Deze tactics zullen - door 
veranderend klantgedrag of 
technologische mogelijkheden - 
door de tijd heen veranderen. In dit 
hoofdstuk deelt Merkle de meest 
relevante tactics van B2B 
experience in 2021. Dit zijn de 
tactics waarvan wij vinden dat 
iedere B2B zich dit jaar bezig zou 
moeten houden.
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Push gedreven marketing, geen 
orchestratie. Targeting op 

personen.

ACCOUNT BASED 
MARKETING

LEVEL 1: 
NASCENT

LEVEL 2: 
EMERGING

LEVEL 3: 
CONNECTED B2B

LEVEL 4:
OMNICHANNEL B2BAREA

INTEGRALE 
SALES

SERVICE IN B2B

CREATIVE 
EXPERIENCES

THOUGHT 
LEADERSHIP 

CONTENT

EMPLOYEE 
ADVOCACY

INTEGRALE 
TECHNOLOGIE

TOTAL SEARCH

VISUAL 
ADVERTISING

Sales is niet geintegreerd met 
marketing en service. 

Gesprekken worden geïnitieerd 
zonder dat duidelijk is of de 

potentiële klant interesse heeft 
in het product.

Service is georganiseerd in silo's 
en niet over afdelingen heen. 
Van account management tot 
service afdeling. KPI's en data 

zijn niet geformuleerd of 
inzichtelijk.

Niet gepersonaliseerde 
boodschappen, niet afgestemd 

per kanaal.

Er is alleen functionele content 
beschikbaar. Er is geen zicht op 

wat er in de markt speelt,
er wordt daarom geen 

content gecreëerd.

Medewerkers worden niet 
gestimuleerd en er vindt geen 

organisatie plaats om content via 
medewerkers te verspreiden.

Geen integrale technologie, 
hierdoor geen herkenning over 

meerdere touchpoints.

Search Strategie gericht op 
zoekwoorden met zoekvolume, 

focus op genereren leads.

Niet gepersonaliseerde 
boodschappen, niet afgestemd 

per kanaal.

Push gedreven marketing, 
beperkte orchestratie. Targeting 

op personen en organisaties.

Enige kruisbestuiving tussen 
sales en marketing. Vaak acteert 

sales (adhoc of periodiek) op 
marketing-

activiteiten. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat tijdens een 
marketingcampagne relevante 

klanten worden nagebeld.

Het belang van service wordt 
erkent om klantwaarde te 

verhogen. Tone of voice en 
andere zaken worden in lijn 

gebracht met de merkwaarden.

Generieke middelen worden 
doorvertaald naar online 

materialen, begin met 
personalisatie.

De organisatie weet enigszins 
welke onderwerpen er in de 

markt spelen of gaan spelen. Er 
wordt weleens (vaak ad hoc) 

content gecreëerd en gedeeld 
om de onderwerpen te claimen.

Eerste initiatieven om 
medewerkers content te laten 
verspreiden zijn gestart. Het 
dient zich nog te bewijzen.

Binnen enkele kanalen worden 
variaties getest. Beslissingen op 

basis van meningen.

Search Strategie gericht op 
zoekwoord intentie doelgroep. 

Focus op genereren leads.

Generieke middelen worden 
doorvertaald naar online 

materialen, begin met 
personalisatie.

Push en pull gedreven 
marketing met orchestratie. 

DMU van bedrijven is in kaart 
gebracht doorvertaald naar de 

targeting strategie.

Structurele kruisbestuiving vindt 
plaats tussen Sales, Marketing 

en Service. Systemen zijn deels 
verbonden.

Service wordt holistisch en door 
de silo's heen georganiseerd, 

waardoor een goede customer 
experience over kanalen heen 

plaats kan vinden.

Consistente boodschap online 
en offline kanalen, personalisatie 
op basis van eerdere interactie.

De organisatie weet welke 
onderwerpen er in de markt 
spelen. Er wordt structureel 

content gecreëerd en gedeeld 
om de onderwerpen te claimen.

Differentie in relevante content 
per medewerkersgroep. Er is 
een geïntegreerde content 
strategie. Tooling helpt om 

inzichten uit het programma 
accuraat op te halen en ROI is 

inzichtelijk.

Gekoppelde technologie maakt 
doelgroepsegmentatie mogelijk 
op basis van CRM, interacties, 

interesse en mediagebruik.

Search Strategie gericht op 
zoekwoord intentie doelgroep. 
Gecombineerde Total Search 

(SEA & SEO) strategie. Focus op 
de hele customer journey, van 

leads tot klant tot service.

Consistente boodschap online 
en offline kanalen, personalisatie 
op basis van eerdere interacties.

De marketingactiviteiten zijn 
ingericht op en rondom de 

organisaties van wens klanten. 
Er is een goed zicht van de DMU 

van wens- en huidige klanten. 
De marketing inspanningen zijn 
zowel gericht op de context van 

de organisatie en de 
stakeholders.

Sales toegang 360 graden 
klantbeeld, servicestatus en 
marketing data beschikbaar. 

Sales obv triggers en als input 
marketing.

Service is volledig geintegreerd 
en is overal. Service gericht 

uitingen via marketing. Sales die 
klachten aanneemt en oplost, 

etc.

Consistente gepersonaliseerde 
klantervaring over alle kanalen, 

online en offline.

De organisatie weet precies 
welke onderwerpen er in de 

markt spelen of gaan spelen. Er 
wordt continue content 

gecreëerd en gedeeld om de 
onderwerpen te claimen en 

onderwerpen die gaan spelen 
worden voorbereidingen 

getroffen.

Employee Advocacy is 
onderdeel van de 

marketingstrategie. 
Medewerkers worden van meet 
af aan opgeleid en gestimuleerd 
om naar buiten toe actief te zijn.

Volledig gekoppelde 
technologie maakt realtime data 

uitwisseling mogelijk. Hele 
Customer Journey wordt 
dynamisch aangepast op 

individuele signalen.

Search Strategie gebaseerd op 
bedrijven en de verschillende 
stakeholders. Sterke thought 
leadership strategie via (o.a.) 

SEO en leads tot klant tot 
service via SEA. 

SEA Advertenties passen zich 
aan aan de klantfase.

Consistente gepersonaliseerde 
klantervaring over alle kanalen, 

online en offline.
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Maturity model: de bouwstenen van jouw B2B experience
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Account Based Marketing (ABM) 
betekent in de basis dat 
marketing triggers worden 
georchestreerd over de gehele 
DMU van de (potentiële) klant. 

Stel dat bijvoorbeeld een 
financieel specialist van 
‘Organisatie A’ bepaalde content 
heeft bekeken over een nieuw 
SaaS administratiesysteem, dan 
moet dat gezien worden als een 
interesse van ‘Organisatie A’  in 
dat product.

De interesse van de financieel 
specialist is in dit geval een trigger 
om Account Based Marketing op 
‘Organisatie A’ op te starten en de 
gehele journey door het 
beslissingsproces, over alle 
verschillende stakeholders, plaats 
te laten vinden.  Op dat moment 
kan het relevant zijn om ook 
andere decision makers (DM) uit 
‘Organisatie A’  te gaan benaderen 
met een marketingboodschap die 
voor die DM’s relevant is. 
Zie illustratie.

2.1 ACCOUNT BASED 
MARKETING
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Alle kanalen waar klantcontact 
plaatsvindt dienen goed ingericht 
en gekoppeld te zijn aan het 
centrale klantbeeld, zodat de 
meest recente informatie 
beschikbaar is, zodat de juiste 
boodschap wordt geserveerd.

Er dient technologie te zijn die 
het mogelijk maakt alle 
marketing-, sales-, commerce- en 
servicekanalen aan te sturen 
(zowel outbound als inbound) om 
de juiste boodschap aan de 
juiste persoon te leveren. 

Deze technologie dient ook in 
staat te zijn om de data/feedback 
die de stakeholder heeft (bv. het 
wel of niet interacteren op een 
uiting, een positief of negatief 
salesgesprek, etc.) te registreren 
en weer terug te leveren aan het 
centrale klantbeeld. 

3

Er moet een centraal 
klantbeeld zijn van van de 
(potentiële) opdrachtgever, de 
bijhorende DMU en de fase 
van de journey waar deze zich 
bevindt. De organisatie dient 
op ieder moment in de 
klantreis te weten wat de 
volgende logische stap (next 
best activity) is per decision 
maker. 

10

Het is belangrijk dat de 
(potentiële) opdrachtgevers het 
gevoel krijgen dat ze goed 
begrepen worden, dat de 
boodschap inspeelt op hun 
individuele behoeften en dat er 
een experience gecreëerd 
wordt die relevant is voor deze 
(potentiële) opdrachtgevers. 
Dit is zowel in content, creatie, 
als via fysieke sales en service 
interacties.  

Key is hierbij dat iedere 
stakeholder hierbij de voor 
hem/haar relevante boodschap, 
op het juiste moment, via het 
juiste kanaal ontvangt. Om dit te 
realiseren is het essentieel dat de 
organisatie de volgende 
onderdelen op orde heeft: 

1

2
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De pandemie heeft B2B-kopers 
en -verkopers gedwongen om 
massaal digitaal te gaan. Wat 
begon als een reactie op een 
crisis, is nu de norm geworden. 
Meer dan driekwart van de 
kopers en verkopers zegt nu de 
voorkeur te geven aan digitale 
self-service en menselijke 
interactie, op afstand, boven 
persoonlijke interacties - een 
sentiment dat gestaag is 
toegenomen en zal blijven, zelfs 
nadat lockdowns zijn beëindigd. 

B2B INTERACTIE OP AFSTAND
Self-service en interacties op 
afstand hebben het voor 
B2B-kopers ook gemakkelijker 
gemaakt om informatie te krijgen, 
bestellingen te plaatsen en 
service te ontvangen. Ze zien de 
voordelen van snelheid, gemak en 
kostenbesparing. 

‘SLECHTS 20 PROCENT VAN DE 
B2B-KOPERS ZEGT DAT ZE 
HOPEN TERUG TE KEREN NAAR 
PERSOONLIJKE VERKOOP, 
ZELFS IN SECTOREN WAAR 
MODELLEN VOOR 
BUITENDIENST TRADITIONEEL 
DOMINEREN.’ 
McKinsey & Company, “These eight charts 
show how COVID-19 has changed B2B 
sales forever” Oct, 2020

DATA, ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE EN SALES
Deze ontwikkeling benadrukt het 
groeiende belang voor Account 
Based Marketing 
(ABM).  Daarnaast zie je ook een 
toenemende invloed van artificial 
intelligence (AI) en data in het 
saleskanaal, waarbij de meest 
effectieve activiteit door het CRM 
systeem wordt geadviseerd en 
traditionele sales methoden onder 
druk worden gezet. 

2.2 INTEGRALE
MARKETING EN SALES
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Data-driven sales krijgt een grotere 
betekenis, met ABM als drijvende 
kracht achter deze data. De 
noodzaak voor een intensieve 
samenwerking tussen sales en 
marketing is daardoor evident. 

Om data en AI beschikbaar te 
maken voor alle betrokken 
medewerkers is een platform nodig 
dat deze functies ondersteunt. 
Sales is tegenwoordig niet meer 
voorbehouden aan een specifieke 
afdeling, maar vindt plaats op alle 
plaatsen waar direct contact is met 
een klant. Dat kan via een 
e-commerce omgeving op de 
website, tijdens een 
telefoongesprek met een service 
medewerker, door een logistiek 

medewerker die het product 
aflevert bij de klant of via social 
media kanalen. 

De klantervaring raakt al deze 
touchpoints en het is van essentieel 
belang dat de meest actuele 
klantinformatie op elk moment voor 
iedereen beschikbaar is. 

Dat betekent dat naast een 
technisch platform ook cloud 
technologie steeds belangrijker 
wordt, zodat de betrokken 
medewerkers realtime vanaf elke 
locatie kunnen anticiperen op 
vragen van de klant. Bij Merkle 
spreken we over een customer 
experience tech stack.
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tot een kostbare eerstelijns 
customer service en experts. 
De juiste balans tussen de 
verschillende lagen verschilt per 
bedrijf. Welke balans het meest 
geschikt is, is afhankelijk van de 
rol die service binnen jouw 
organisatie heeft. Is dit een 
hygiëne factor of juist de USP van 
jouw bedrijf?

Service kan namelijk een hele 
belangrijke driver van sales zijn. 
Door de juiste content op het 
juiste moment aan te bieden 
(proactief en reactief), werk je aan 
de klantervaring en relatie. In 
combinatie met een goed 
geïntegreerd CRM-systeem kun 
je service op maat aanbieden, 
door je kennis over de klant te 
verzamelen in een centraal 
klantbeeld en deze beschikbaar 
te stellen aan je service- 
medewerkers.

De klantverwachting rondom 
service is de laatste jaren snel 
toegenomen. De lat is door veel 
B2C bedrijven hoog gelegd en de 
digitalisering van de service 
activiteiten zorgt ook binnen het 
B2B-domein voor hoge 
verwachtingen van klanten. Het 
type vraag, soort product of dienst, 
persoonlijke voorkeur, belang en 
grootte van de klant spelen een 
belangrijke rol bij deze service 
behoefte.

De Customer Service Piramide (zie 
volgende pagina) kan gehanteerd 
worden, om inzichtelijk te maken 
hoe je hier als bedrijf slim op in kan 
spelen en de service activiteiten op 
de juiste manier in te richten voor 
de ultieme klantbeleving.

CUSTOMER SERVICE PIRAMIDE
De Customer Service Piramide 
bestaat uit een gelaagdheid van 
een kostenefficiënte self-service

2.3 HET BELANG VAN
SERVICE IN B2B
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Een goed geïntegreerd 
CRM-systeem helpt je om, naast 
een excellente serviceverlening, 
ook sales kansen te herkennen. 
Doordat je precies weet wat er 
speelt bij de klant kun je hier 
eenvoudig op inspelen met up-, 
cross- of deep-sell mogelijkheden.

SERVICE CONSULTANTS
De rol van zogenaamde service 
consultants is hierbij essentieel. Met 
hun gevoel voor relatie-
management zijn zij in staat om 
contact te leggen met alle relevante 
stakeholders en kunnen daarmee 
goed de behoefte achter de 
servicevragen doorgronden. Zo 
kunnen zij kansen spotten om 
waarde toe te voegen voor de klant 
en daarmee de business uit te 
breiden. 

Deze service consultant maakt dus 
het verschil in het overtreffen van 
klantverwachtingen: de belangen bij 
B2B service zijn namelijk vaak groot 
en de vraagstukken over het 
algemeen relatief complex.  Zo is het 
heel logisch om service 
medewerkers ook op andere (meer 
sales-gerichte) KPIs uit te dagen.

De Customer Service Experience Piramide.

Meer leren over de drijvende 
kracht achter sales? Lees het 
in de Customer Service 
Experience whitepaper.

Experts

Customer Service

Peer to peer service

Self-service

€ € € €

€ € € 

€ € 

€

NAAR DE PAPER
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3. 2021 THEMA’S VOOR
B2B EXPERIENCE

In hoofdstuk 2 hebben we 
uitgelegd wat de bouwstenen zijn 
voor het leveren van integrale B2B 
experiences. In dit hoofdstuk gaan 
we verder in op de belangrijkste 
enablers om jouw B2B strategie 
verder tot leven te laten komen. 
COVID-19 heeft in 2020 B2B 
marketing, sales en service 
versneld naar het digitale domein 
gebracht. Dit zie je ook terug in de 
thema’s van dit jaar. 2021 is het 
jaar om met deze onderdelen aan 
de slag te gaan en te zorgen dat je 
deze op het hoogste niveau 
beheerst.

1. Creative Experiences
Niet alleen ervoor zorgen dat er een 
logische journey is, maar ook ervoor 
zorgen dat iedere uiting goed 
overeenkomt met de stakeholder 
en de organisatie waar deze voor 
werkzaam is.

2.  Employee Advocacy
Medewerkers zijn de beste 
ambassadeurs. Laat deze 
(structureel) bijdragen aan jouw 
marketingstrategie.

3. Integrale technologie
Wil je integrale B2B experiences 
bieden, dan zul je er voor moeten 
zorgen dat de technologische 
applicaties die de data leveren voor 
deze experiences ook geïntegreerd 
zijn.

4. Total Search
Zorg dat SEO en SEA elkaar 
versterken om thought leadership 
uit te stralen én potentiële klanten 
op het juiste moment te 
converteren.

5. Visual Advertising
Overtuig je (potentiële) klanten met 
relevante triggerende visuele 
content via alle relevante 
advertentiekanalen.
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Technologie en data zijn 
onmisbaar om klanten te bereiken, 
maar het zijn 'slechts' tools als ze 
niet een echte ervaring creëren. 
Niemand zit te wachten op de 
zoveelste e-mail van een bedrijf, 
banners die je eeuwig 
achtervolgen na één sitebezoek of 
een dertien in een dozijn social 
post. De beste B2B experiences 
bestaan uit creatieve content. 

CREATIVE STRATEGY 
Wat laat je in welk kanaal zien en 
welke boodschap moet blijven 
hangen bij je doelgroep? Dat staat 
centraal in de creatieve strategie. 
Dit kan een eenmalige kortlopende 
campagne zijn of een volledig 
uitgewerkte customer journey, 
waarin alle uitingen bijdragen aan 
het grotere doel. Veel B2B merken 
slaan deze fase over, omdat ze 
content uit andere campagnes 
hergebruiken of omdat ze heel 
functioneel/zakelijk willen 
communiceren.

 Maar ook als je aan het werk bent 
wil je verrast worden door iets 
dat een glimlach op je gezicht 
tovert of je op het juiste moment 
met de juiste boodschap weet te 
raken. 

Als je in staat bent om DMU’s van 
bestaande en potentiële klanten 
in kaart te brengen, is de 
volgende stap om de 
verschillende informatie-
behoeften op te tekenen. Dat kan 
een complexe matrix worden 
waarin je lagen tegen elkaar 
afzet: DM vs beïnvloeder, 
corporates vs SMB of retail vs 
healthcare.  

Creatieve content zorgt ervoor 
dat er over deze matrix een 
passende content stream wordt 
ontwikkeld die triggert om een 
actie te ondernemen.

3.1 CREATIVE
EXPERIENCE
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CO-CREATIE
Juist voor B2B experiences is het 
belangrijk om inhoudelijke 
specialisten en creatieven samen 
op te laten trekken. Specialisten 
hebben de kennis over 
doelgroepen, producten/diensten 
en USP’s - creatieven kunnen dat 
omzetten in content die activeert, 
inspireert, informeert of amuseert.

Je kunt daarbij werken vanuit een 
kitchen review principe, waarbij je 
de allereerste ideeën te zien krijgt 
en al zelf sturing kunt geven aan de 
uiteindelijke conceptrichting. Of 
werk in een één- of meerdaagse 
sprint aan het idee voor je 
eerstvolgende campagne. Iedereen 
in het team kan waardevolle input 
leveren. Een goed idee hoeft dus 
niet alleen bij een creatief team 
vandaan te komen.

SLIM VOORUITKIJKEN: SMART 
PRODUCTION 
Een vraag waar veel B2B 
organisaties tegenaan lopen is: hoe 
ga ik al die content produceren als 
ik via een matrix relevantie op 
verschillende lagen wil toevoegen?

Een decision maker van een 
ziekenhuis heeft namelijk 
behoefte aan een andere webinar 
of whitepaper dan de IT-inkoop 
van een middelbare 
scholengemeenschap. Van 
tevoren goed inzichtelijk maken 
op welke lagen je content uit wil 
splitsen helpt enorm. Denk 
daarna in termen van smart 
production. 

Tijdens een draaidag van een 
campagne laat je dan gelijk extra 
beelden schieten die je kunt 
(her)gebruiken in andere uitingen. 
Daarmee vang je twee vliegen in 
één klap: je hoeft niet telkens 
hetzelfde beeld te gebruiken (met 
kans op wear out), maar hebt ook 
veel foto- en videomateriaal dat 
allemaal dezelfde look & feel 
heeft. Verschillende kanalen 
hebben ook slimme distributie 
technologie (denk aan tools als 
Sprinklr, Adobe etc) die handwerk 
minimaliseert.
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Op die manier komt je merk 
eenduidig over en dat vergroot de 
herkenbaarheid. Voor een smart 
production opzet kunnen designers 
en concepters je helpen bij het 
bepalen wat voor beelden je nodig 
hebt en of je misschien zelfs gies 
moet overwegen voor opvallende 
social content. 

Door vanuit een concept te werken, 
en daar handig voor verschillende 
groepen en doelstellingen content 
uit te destilleren, knip je het als het 
ware op. 

Dit wordt ook wel the big rock 
principe genoemd. Je startpunt is 
een groot content stuk (report, 
whitepaper, etc.) en daar maak je 
deelcontent van volgens je 
contentstrategie.  

Hieronder een voorbeeld, waarbij 
‘Relax met Microsoft’ de 
overkoepelende conceptuele haak 
is, die vervolgens doorvertaling 
krijgt naar specifiek doelgroep- 
niveau.
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Het is belangrijk om met je merk 
aanwezig te zijn wanneer DMU’s 
op zoek gaan naar informatie. 
Thought leadership content 
speelt hierin een belangrijke rol, 
omdat deze het vertrouwen in je 
merk vergroot door het laten 
zien van je kennis en expertise. 

Het gaat hierbij om het 
toevoegen van waarde aan je 
doelgroep, in plaats van het 
direct verkopen van een product 
of dienst. Bijvoorbeeld met een 
podcast waarin je over de laatste 
trends vertelt uit jouw vakgebied. 
Dit is een ideale manier voor lead 
nurturing, waarmee je de lead 
stap voor stap met relevante 
informatie door de funnel heen 
begeleidt.

Bij thought leadership content 
staat centraal: welk probleem los 
je op of welke kansen benut je 
voor de DMU? Niet alleen nu en 
morgen, maar ook voor de 
toekomst. 

Bij uitstek is dit co-creatie 
tussen specialisten en 
creatieven. Hieronder een 
aantal voorbeelden van 
content die daarvoor geschikt 
zijn: 

Whitepapers / e-books: 
Dit soort kwaliteitscontent 
straalt autoriteit uit en laat zien 
dat je expert bent op een 
bepaald vakgebied. Veelal 
ontstaat deze in samenwerking 
tussen inhoudelijke 
specialisten en marketing & 
communicatie.

Samen maken zij een goed 
stuk qua inhoud én vorm. 
Bedenk vooraf goed hoe je dit 
soort verdiepende content 
beschikbaar stelt: 
laagdrempelig (non-gated) of 
juist als een manier om 
contactgegevens te 
verzamelen (gated), zodat je 
daar direct (geautomatiseerd) 
opvolging aan kunt geven. 

3.2 THOUGHT
LEADERSHIP CONTENT
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Podcasts: 
Zijn eenvoudig én overal te 
beluisteren: onderweg naar 
werk, in de auto of in het 
openbaar vervoer. Niet voor 
niets zit het podcast gebruik in 
Nederland nog steeds in de lift 
(49% in NL). Bereik met 
podcasts de DMU van nu en 
van de toekomst met relevante 
content, waarbij de 
aandachtsspanne hoog is.

3

Onthoud, B2B verhalen mogen best 
wat emotie en creativiteit omvatten. 
Zeker als het gaat over 
vernieuwende concepten of lange 
aankoopbeslissingen. Ten onrechte 
denken B2B marketeers vaak dat zij 
alleen moeten werken aan 'zware' 
en formele content. Dat is zeker niet 
altijd het geval. Een goede balans 
tussen dat soort content en lichtere 
verhalen of (social) teasers werken 
juist heel goed om op het juiste 
moment de juiste communicatie te 
bieden aan doelgroepen. 

89% van de besluitvormers 
zegt dat thought leadership 
hun perceptie van een 
organisatie heeft versterkt. 
(2020 B2B Thought Leadership 
Impact Study)

(Digitale) events: 
Live, digitaal of opgenomen. 
Versneld door COVID-19 zijn 
bedrijven overgestapt van 
fysieke evenementen naar 
digitaal. Let op: Business 
Development doelgroepen 
worden bestookt met event 
verzoeken. Stel jezelf de vraag: 
moeten ze fysiek aanwezig zijn 
en moet het event per se 
lineair (live) plaatsvinden? On 
demand evenementen zijn de 
uitkomst in overvolle agenda’s. 
En bovendien een ideale 
manier voor het verzamelen 
van contactgegevens voor 
latere opvolging.

22
Met deze unieke manier om je 
verhaal over te brengen, 
onderscheid jij jezelf van de 
concurrentie.
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Klassieke marketing-eindbaas 
Cialdini sprak er al over in zijn 
theorie: referenties zijn het 
perfecte middel om mensen te 
overtuigen. 

Ook voor B2B is dit een sterk 
mechanisme om potentiële klanten 
te overtuigen. Vaak is de 
oriëntatiefase langer, uitgebreider 
en zijn er meer DMs bij betrokken. 
Daarbij helpt het als DMs tijdens die 
oriëntatiefase positieve buzz 
rondom jouw merk en producten 
horen van anderen.

Je neemt eerder iets aan van 
mensen die je goed kent dan van 
onbekenden, laat staan van 
bedrijven zelf. Review management 
levert een positieve bijdrage aan 
die buzz waar DMs aan 
blootgesteld worden.

Maar ook het activeren van je 
medewerkers om als (digitaal) 
ambassadeur naar buiten te treden, 
levert waarde op. Zij hebben vaak 
een heel waardevol (sociaal) 
netwerk vol met beslissers, 
beïnvloeders en gebruikers die op 
deze manier geactiveerd kunnen 
worden. 

Onze ervaring is dat de meeste 
medewerkers intrinsiek al een 
ambassadeur zijn, maar dat slechts 
drempels moeten worden 
weggenomen en training, tools en 
richtlijnen gefaciliteerd moeten 
worden om hen zichzelf ook te laten 
uiten. 

Social selling neemt een enorme 
vlucht nu COVID-19 veel fysieke 
contacten onmogelijk heeft 
gemaakt.

3.3 MEDEWERKERS
ALS AMBASSADEURS
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Hoe krijg je medewerkers en 
collega’s zo ver dat ze positieve 
reviews over je organisatie 
verspreiden via social media en 
andere kanalen? Of hoe motiveer 
je ze om product- of organisatie 
gerelateerde content te delen 
(zoals ebooks en webinars)?  
Hierbij wat tips:

● Ga actief met hen aan de slag 
en laat de what's in it for me 
zien ;

● Faciliteer content en ervaringen 
die ook het delen waard zijn 
voor je medewerkers ;

● Organiseer trainingen om hen 
advocacy savy te maken en te 
werken aan een personal brand 
(zodat ze geen 
marketingmiddel van je bedrijf 
worden) ;

● Implementeer tools die het 
makkelijk maken om content te 
delen (zoals Smarp, Sprinklr en 
vele andere opties) ;

● Maak inzichtelijk welke waarde 
het levert voor de organisatie en 
voor de ambassadeur zelf. Dit 
helpt voor de continuïteit .

Voor meer informatie over hoe je 
medewerkers kunt activeren om als 
ambassadeurs naar buiten te treden, 
lees de case van Rabobank in 
hoofdstuk 4.
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STRATEGIE 
Een Customer Experience 
Management strategie vraagt de 
organisatie om de klant centraal te 
stellen en om je data strategie en IT 
infrastructuur te herzien. In 
tegenstelling tot consumenten die 
het beste reageren op emoties, 
zoeken B2B klanten naar logica en 
een positieve ROI. In wezen vragen 
ze zich af: ‘Hoe kan jouw bedrijf 
mijn organisatie helpen groeien?’. 

Het is daarom belangrijk om te 
weten waar de klant zich bevindt in 
de lifecycle en wat voor de klant op 
dat moment relevant is. Buyer 
journeys en customer lifecycle 
management maken het mogelijk 
om dit inzichtelijk te maken. 

DATA 
Data is de belangrijkste asset voor 
organisaties om klantprofielen te 
kunnen bouwen, om zo klanten 
centraal te stellen en om hun 
verwachtingen te overtreffen. 

Veel voorkomende tactieken zoals 
retargeting, multi-touch attributie en 
het bouwen van look-a-like 
segmenten worden bedreigd door 
de verdwijning van third-party 
cookies zoals wij die vandaag de 
dag kennen. Het is van groot 
belang dat marketeers hun meest 
waardevolle bezit gaan omarmen: 
first-party data.

“…80% OF MARKETERS ARE 
EITHER VERY (39%) OR 
MODERATELY (41%) RELIANT ON 
THIRD-PARTY COOKIES.” – 

Epsilon, “How to succeed without 
third-party cookies” December 2020

Begin nu na te denken over uw 
post-cookie marketingplannen en 
investeer in een identity oplossing 
om het meeste uit uw first-party 
data te halen.  

3.4 INTEGRALE
TECHNOLOGIE
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Het doel is om tot een uniform 
profiel van een persoon te komen 
dat kan worden gebruikt om 
gepersonaliseerde ervaringen via 
kanalen en platforms te 
stimuleren. 

Aspecten die betrokken zijn bij 
identity resolution zijn onder 
meer:

● Het matchen en koppelen 
van data/ID's;

●  Het prioriteren van 
data/ID's over verschillende 
bronnen;

● Het maken van een identity 
graph met een unieke 
identificatiecode voor elk 
individu;

● Betrouwbaarheidsscores;
● De mogelijkheid om deze 

unieke identificatiecode te 
vertalen naar 
platform-specifieke 
identifiers voor activering. 

MARTECH 
Technologie maakt inmiddels elke 
wens op het gebied van 
marketing mogelijk. Wanneer je 
technologie vanuit het oogpunt 
van je klanten (CXM strategie) 
implementeert, zorg je ervoor dat 
al je uitingen naadloos aansluiten 
op de journey van je klanten. Zo 
kun je heel persoonlijk, maar ook 
schaalbaar, met klanten op elk 
beslissingsniveau communiceren. 

De uitdaging is de data op het 
juiste moment beschikbaar te 
hebben, zodat je de meest 
relevante en persoonlijke 
boodschap kunt overbrengen. 

IDENTITY RESOLUTION
Identity resolution kan worden 
gedefinieerd als een proces om 
identifiers op verschillende 
systemen, apparaten en 
touchpoints te matchen en aan 
elkaar te koppelen.

24



Door het verdwijnen van de 
third-party cookie en de privacy 
wetgeving rondom persoonlijke 
data is de aandacht voor first-party 
data en identity resolution 
belangrijker geworden om 
persoonlijke communicatie mogelijk 
te blijven maken. 

Juist voor B2B organisaties is het 
van belang dat ze in staat zijn hun 
klanten te herkennen, ongeacht het 
kanaal dat wordt gekozen. De B2B 
klant verwacht dit ook en is gebaat 
bij een efficiënte en effectieve

ACTIVATION

CONTENT

ORCHESTRATION

INSIGHTS

DATA MANAGEMENT

IDENTITY

- Search
- Display
- Paid Social
- Addressable TV

- Web/Mobile site
- Owned/Earned 

Social
- Loyalty
- Direct mail

- Email
- App/App Massage
- SMS/MMS
- Mobile/Web Push

- eCommerce/PoS
- Clienteling/Field
- Conversational Mktg
- Sales Automation

- Customer Service
- Support/Helpdesk
- Call Center/IVR
- Custom Portal

- Digital Asset Management - Digital Content Management

- Content Production - Conversation Content Management

- Audience Management - Journey Orchestration

- Measurement - Content and Pricing Optimalization - NLP/Text Analytics

- Predictive Modeling - Audience Strategy - Sentiment Analysis

- Data Visualization - Journey Visioning - Intelligent Filtering and Routing

- Data Integration

- Cunsumer Data Store

- Data Distribution

- Data Enrichment - Tag Management

- Testing and Optimization

- Decision Management

- Consent Management

- Identity Resolution

ADVANCED ANALYTICS DATA SCIENCE

ACTIVATION ENGAGEMENT SALES SERVICE

afhandeling van zijn/haar vraag. 
Identity resolution wordt mogelijk 
gemaakt middels Customer Data 
Platformen (CDP’s). 

Technologie bedrijven als 
Salesforce en Adobe hebben de 
afgelopen jaren flink geïnvesteerd 
om deze CDP’s verder te 
ontwikkelen en het matchen van 
identifiers te automatiseren. Identity 
resolution vormt de basis van 
Merkle’s marketing technologie 
framework (zie hieronder).
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Zo zien we bijvoorbeeld een sterke 
toename in de zoekvraag naar 
webinars (zie afbeelding) binnen 
Google, een duidelijk voorbeeld van 
een verschuiving naar online binnen 
B2B. Daarbij wordt de samen-
werking tussen SEO en SEA ook 
steeds belangrijker. 

SEO en SEA begeven zich binnen 
hetzelfde speelveld en kunnen 
waardevolle inzichten met elkaar 
delen. 

3.5 TOTAL
SEARCH

Op basis van deze inzichten kunnen 
strategische keuzes worden 
gemaakt binnen jouw Account 
Based Marketing strategie. 

 De doelgroep vormt dus het 
uitgangspunt voor SEO & SEA, 
ofwel Total Search, strategie. Hoe 
meer inzichten er bekend zijn over 
de doelgroep en het gedrag, hoe 
beter er ingespeeld kan worden op 
de zoekintenties binnen de 
Customer Journey. 

Door de versnelde digitalisering 
van B2B marketing zijn de 
zoekvolumes op B2B gerelateerde 
zoekwoorden ook exponentieel 
gegroeid.

bron: Google Trends zoekterm “webinar” 26



Sweeping and 
non-committal

PROBLEM 
SOLVING

EXPLORATORY VALIDATION EVALUATION ACTION REASON TO 
RETURN

Sweeping and 
seeking expertise

Specific seeking 
validation (low 

confidence)

Sweeping and 
committal (high 

confidence)

Short and sweeping 
or CTA-rich

Specific and 
engaged

What are the 
biggest trends in 

(topic)?
What is (topic)? Examples of (topic)

Pros and cons 
(topic) I want (topic)

How do people use 
(topic)?

SEO Mix between Google, Youtube, Voice and Marketplace

Mix between Google, Shopping and Text SearchSEA

● Zien we ook video's ranken 
of (organische) shopping 
resultaten terugkomen? 

Allereerst is het belangrijk om te 
onderzoeken welke zoekintenties 
aansluiten op welke kanalen.  Zo 
blijkt uit meerdere onderzoeken 
dat binnen de SERP 80-90% van 
de klikken organisch zijn, maar 
dat binnen E-commerce 70% van 
de klikken naar een advertentie 
gaat.

Onderzoek dus eerst het gedrag 
binnen de SERP, want die is 
binnen elke markt en elke 
zoekintentie anders.

TOTAL SEARCH EXPERIENCE 
Voor zowel SEA, als SEO zijn er 
honderden optimalisaties 
mogelijk. 

Een begin maken is dus niet 
moeilijk, maar het is de truc om 
een gedegen plan te ontwikkelen 
waarbij je SEA en SEO goed op 
elkaar afstemt om zo autoriteit en 
relevante zichtbaarheid te 
creëren. Stel jezelf de volgende 
vragen om te beginnen:

●  Wat is de huidige 
zichtbaarheid op beide 
kanalen binnen de 
doelgroep?

● Zijn de volumes op de 
kanalen groot genoeg om 
direct de samenwerking op 
te zoeken of moet er eerst 
gewerkt worden aan het 
vergroten van de algemene 
zichtbaarheid? 
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PAID SEARCH 
Vanuit SEA is het belangrijk eerst in 
kaart te brengen wie de doelgroep 
is en waar deze zich bevindt 
(zoekintentie) om zo te bouwen 
naar een strategie. 

Zeker binnen B2B is het gebruik 
van data-integratie van groot 
belang om je doelgroep goed in 
kaart te brengen en goed te kunnen 
benaderen. 

Vanuit SEA zijn er talloze 
mogelijkheden tot slimme 
data-integraties om de campagnes 
te voeden en efficiënter te maken. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
toevoegen van business data (op 
basis van segmentatie per product, 
dienst of Lead Scoring Model data).

Met behulp van deze business data 
kan je bijvoorbeeld je ad copy 
aanpassen om beter aan te sluiten 
op de zoekopdracht, omdat je weet 
vanuit welke intentie iemand zoekt. 

Door deze data vervolgens te 
koppelen aan je organische data 
kan de Total Search worden 
bijgestuurd om zo efficiënt mogelijk 
samen te werken.

ORGANIC SEARCH 
Ook vanuit SEO is het van belang om 
een marktscan uit te voeren waarbij 
de concurrenten binnen Google in 
kaart worden gebracht.  Vanuit hier 
kan jouw potentie in kaart worden 
gebracht. Het optimaliseren doen we 
vanuit alle pijlers binnen SEO: 
Autoriteit, Content, Techniek en UX. 
Zo dragen we met een 
gecombineerd SEO-PR plan bij aan 
het vergroten van jouw thought 
leadership.

Tegelijkertijd testen we met een 
content & UX plan het gedrag binnen 
de website en de SERP. Wil je 
daarnaast ook zichtbaar zijn met je 
podcast of productvideo? Vergeet 
dan niet YouTube te optimaliseren, 
want dit is na Google de grootste 
zoekmachine. 

SEARCH & SERVICE 
Om de beste service online te 
bieden, worden vaak de meest 
gestelde vragen ook op belangrijke 
SEO pagina's gedeeld. Deze FAQs 
kunnen middels structured data ook 
zichtbaar worden in de SERP. 
Hiermee tackel je niet alleen de 
vragen van de gebruiker, maar 
vergroot je ook de CTR binnen 
Google. 
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Binnen deze advertentiekanalen 
wordt snel de associatie voor B2B 
met LinkedIn gelegd. Alhoewel 
deze associatie niet onterecht is, 
zijn kanalen zoals YouTube en 
Facebook of directe inkopen bij 
publishers zoals FD mediagroep en 
Vakmedianet ook zeer relevant om 
in te zetten in B2B-online marketing.

Zo is het belangrijk om in je 
achterhoofd te houden dat visual 
advertising niet alleen draait om het 
bereiken van personen met een 
directe zoek- of aankoopintentie 
van je product. Het draait bij de 
inzet van visuele marketing ook om 
het bereiken van juist die doelgroep 
die nog niet actief op zoek is naar 
het product. Deze doelgroepen wil 
je misschien eerst meer bijbrengen 
over de voordelen van jouw product 
of dienst door content te delen met 
een informatief karakter.

In eerste instantie lijken de grote 
verschillen vanuit B2B en B2C 
duidelijk. Binnen B2C gaat het om 
het stimuleren van 
merkbekendheid, uniek zijn t.o.v. 
de concurrentie en een relatief 
kort aankoopproces. Vanuit B2B 
gaat het om de positie als leider in 
de markt te claimen, waarbij er 
meer nadruk ligt op thought 
leadership en een langere mate 
van beïnvloeding. Maar hoe 
vertaal je dit vanuit jouw bedrijf 
door in een goede Visual 
Advertising Strategie? 

Onder visual advertising worden 
alle kanalen geschaald waarmee we 
op een visuele manier adverteren. 
Dit zijn de kanalen display 
advertising en social media 
advertising. 

"REACH THE RIGHT PEOPLE, 
RIGHT STORY, RIGHT TIME"

3.6 OUTLINE
VISUAL
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De kracht van visual advertising is 
ook de mensen bereiken die nog 
niet op zoek zijn naar het 
desbetreffende product of dienst. 
Daarnaast kan je veel verschillende 
vormen van content inzetten. Denk 
hierbij aan het delen van blogs in de 
see-fase, het organiseren van 
webinars in de think-fase en het 
delen van best practices in de 
do-fase. 

Het doel hiervan is om de 
besluitvormers in de customer 
journey per fase zo relevant 
mogelijk te bedienen. Dit is 
belangrijk aangezien relatie-
management net zo relevant is als 
transacties binnen B2B-marketing. 
Om deze relaties duurzaam op te 
bouwen, is het van belang dat je je 
"credible" associaties opbouwt.

DIRECTE B2B UITGEVERS
Er zijn een aantal multimedia 
uitgevers die erg interessant zijn in 
een B2B advertising strategie. Een 
goed voorbeeld is FD Mediagroep. 
Doordat zij zowel in print (bv. 
Financieel Dagblad), radio (bv. BNR) 
en online een groot bereik hebben, 
kunnen zij DM-ers op verschillende 
manieren bereiken.  

Voor een gedegen 
marketingstrategie is het 
daarnaast belangrijk om alle 
DMU’s onder de loep te nemen. 
Binnen deze diverse 
besluitvormers spelen immers 
verschillende belangen. 

Wanneer deze belangen, ook wel  
'category entry points', in kaart 
worden gebracht kan per 
doelgroep worden ingespeeld op 
deze behoefte, passend bij de 
fase van de customer journey. 

Bij B2B marketing is dit extra 
belangrijk, omdat de gebruiker 
van het product vaak niet de 
koper van de dienst is. Hiervoor 
bieden bijvoorbeeld 
handleidingen en infographics 
handvatten in het 
beslissingsproces van 
verschillende DMU’s. 

ROL IN DE B2B JOURNEY
Visual advertising kan in iedere 
fase van de customer journey 
worden ingezet. Dit heeft 
voornamelijk te maken met het 
push-effect, waarbij andere 
betaalde advertentiekanalen, 
zoals search, vaak een pull-effect 
hebben en trekken aan klanten 
die vaak zoekende zijn naar een 
bepaald product of dienst.  
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Ook biedt LinkedIn de mogelijkheid 
om organisch bereik te stimuleren 
via LinkedIn-Pages. Via deze tool 
kan een bedrijf medewerkers actief 
stimuleren om content te delen. Dit 
is belangrijk voor je exposure, 
aangezien de engagement op 
gedeelde content vaak hoger is bij 
werknemers van een bedrijf dan 
van het bedrijf an sich (zie ook 
hoofdstuk 3.3). 

Al deze mogelijkheden maken 
LinkedIn een geschikt platform om 
in te zetten in iedere fase van de 
Customer Journey. Onthoud alleen 
dat adverteren op LinkedIn 
doorgaans duurder is dan andere 
social media. Dit komt door de 
exclusieve data die LinkedIn heeft 
verzameld over de jaren. Het advies 
is om een overwogen verdeling te 
maken tussen budgetvriendelijke 
en duurdere platforms.

Denk hierbij aan sponsored 
magazines en advertorials. Andere 
voorbeelden van B2B uitgevers zijn 
MT Mediagroep en Vakmedia.net.

In onze ervaring hebben deze 
uitgevers grotendeels een 
complementair bereik. Wij 
adviseren om verschillende 
onderdelen op basis van de 
doelgroep en doelstelling mee te 
nemen in de totale mediamix. 

LINKEDIN
Van alle sociale media is LinkedIn 
het kanaal wat het meest wordt 
ingezet in B2B marketing. Dit komt 
omdat LinkedIn zich heeft ontpopt 
tot het wereldwijde zakelijke sociale 
platform. Door het wereldwijde 
gebruik heeft LinkedIn data die zeer 
relevant zijn voor B2B campagnes. 
Met deze data is het mogelijk om, in 
tegenstelling tot andere sociale 
media, te targetten op functies,  job 
titles, senioriteit en vaardigheden. 
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YOUTUBE
Het informatieve karakter, wat een 
grote rol speelt binnen B2B 
marketing, kan ontzettend goed 
ondersteund worden door de inzet 
van video. Denk aan testimonials, 
een kijkje achter de schermen van 
je bedrijf of een video waarin je het 
gebruik of gemak van je producten 
visueel uitlegt. Zeker in de eerste 
fases van de customer journey, 
waar je de persoon kennis laat 
maken met je product of dienst, kan 
het gebruik van video hier sterk 
bijdragen aan de herkenning. 

Met het juist inzetten van visual 
advertising creëer je een positieve 
content loop waarbij zowel je 
online push (display en social) als 
je pull (SEA en SEO) elkaar 
versterken.

Display advertising
Display advertising is een bewezen 
manier om met een lager budget 
een groter bereik te genereren bij 
personen die nog geen directe 
zoekintentie hebben. 

Display advertising wordt vanwege 
deze reden vaak ingezet om de 
doelgroep te informeren  
enthousiasmeren en websitebezoek 
te stimuleren. Het voordeel is dat 
deze website-
bezoekers wederom goedkoop 
kunnen worden benaderd met 
nieuwe relevante banners om tot 
actie te komen. Deze manier van 
campagne voeren heeft dan ook 
veel weg van koude leads steeds 
warmer te maken, wat de orde van 
de dag is in de offline wereld. 

Bij display advertising adviseren wij 
dan ook verschillende funnels in het 
aankoopproces op te delen. Denk 
hierbij aan het lostrekken van een 
quality visit, contactaanvraag of 
demo-aanvraag. Dit geeft in de 
opvolging met een remarketing 
banner veel verschillende 
communicatie opties.
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4. Cases

33



Centralpoint is de grootste 
zakelijke IT-reseller die actief is in 
Nederland en België en elke 
organisatie van A tot Z kan 
adviseren en ondersteunen bij het 
behalen van haar IT-doelstellingen. 
De ambitie is om sneller te groeien 
in Nederland en België en de 
komende jaren de leidende positie 
in de Benelux uit te bouwen.  

UITDAGING: 
Centralpoint bedient de hele markt, 
van SMMS tot Mid Market tot op 
Enterpriseniveau. Zowel in het 
publieke als het private domein. 
Hierbij wordt een combinatie 
gemaakt van Online, Inside Sales en 
Field Sales. 
  

Vanuit de verschillende merken 
werd er met verschillende bureaus 
gewerkt, waardoor Centralpoint 
onvoldoende in staat was om 
geïntegreerde merk-, prestatie-, 
CRM- en vendormarketing in de 
Benelux uit te voeren. 

Dit resulteerde niet alleen in een 
vertraging bij het uitvoeren van de 
marketingcampagnes, maar 
creëerde ook inefficiënties in de 
totale marketingmix.  Als Merkle 
creëerden we samen met het team 
van Centralpoint een aanpak waarin 
we marketing teams vormden 
rondom de belangrijkste marketing 
prioriteiten van Centralpoint.

4.1 CASE:
CENTRALPOINT
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AANPAK: 
Door slimme klantanalyses te 
gebruiken (een combinatie van 
webanalyse, CRM en offline 
gegevens) om hoogwaardige 
klanten te identificeren, konden we 
koopgedrag en toekomstige 
behoeften voorspellen om 
relevante, intelligente 
aanbevelingen te doen.  

De impact van deze geïntegreerde 
aanpak werd direct ervaren in 
termen van doorlooptijden, 
marketing effectiviteit en efficiëntie. 

RESULTAAT:
Binnen de eerste acht maanden van 
de samenwerking realiseerden we 
gezamenlijk:
  
1. Geïntegreerde brand- en 
performance campagnes, 
verhoogde zichtbaarheid onder de 
doelgroep en uplift in sales.  

2. 48 vendor campagnes, 
uitgevoerd op schaal en naadloos 
geïntegreerd in de Customer 
Journey.  

3. De oorspronkelijke ambitieuze 
doelstellingen werden behaald en 
overtroffen.  

Door te werken met één 
Centralpoint-Merkle team vanuit alle 
verschillende disciplines, met een 
duidelijke samenwerkings- 
methodiek, is er één geïntegreerde 
marketingaanpak voor Centralpoint 
gerealiseerd, van strategie tot 
executie.
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Voor Microsoft heeft Merkle een 
full funnel-campagne ontwikkeld 
onder de naam 'Werk Slimmer met 
Surface'. Deze campagne, gericht 
op verschillende industrieën, met 
specifieke messaging per 
doelgroep, zorgde voor een hoge 
engagement en nieuwe leads.

UITDAGING: 

GET: Zakelijke besluitvormers en 
IT-besluitvormers van de 484 
Enterprise-organisaties in 
Nederland.

TO: Surface-apparaten te 
overwegen om zakelijk succes en 
ROI te stimuleren.

BY: Een creatieve campagne op te 
zetten die de doelgroep triggert om 
de mogelijkheden en voordelen van 
de Surface te onderzoeken om 
uiteindelijk te eindigen in een lead.

Het was belangrijk dat Microsofts 
boodschap over Surface aan zou 
sluiten bij de branches die binnen 
de Nederlandse 
Enterprise-organisaties thuishoren: 
gezondheidszorg, onderwijs, 
overheid, financiële dienstverlening, 
productie en diversen.

AANPAK: 
Merkle heeft een full 
funnel-campagne ontwikkeld onder 
de naam 'Werk Slimmer met 
Surface' en zes key video's 
gecreëerd, elk gebaseerd op een 
van de belangrijkste voordelen van 
Surface. 

4.3 CASE:
MICROSOFT
Slimmer met Surface
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Elke scène wordt door middel van 
messaging afgestemd op de 
doelgroep. De voordelen van 
Surface zijn namelijk voor elke 
branche anders.

 De animaties zijn een eclectische 
mix van stijlen die samenkomen en 
worden gebruikt om de 
doelgroepen in een funnel te 
krijgen en uiteindelijk te laten 
converteren. 

De campagne bestond uit een 
awareness, consideration en 
conversion fase.

RESULTAAT:
Met de full funnel benadering 
gericht op verschillende 
industrieën, met specifieke 
messaging per doelgroep, 
bereikten we een hoge 
engagement binnen de 
doelgroepen.

Meer leren over Full 
funnel-campagne ‘Werk 
Slimmer met Surface’ voor 
Microsoft, volg onderstaande 
link.

NAAR DE CASE

>1.1 miljoen Impressies

>68 Relevante leads gegenereerd

77% Enterprises BDM & ITDM 
doelgroep bereikt
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Rabobank komt naast fysiek ook 
digitaal dichterbij de mensen 
dankzij het employee advocacy 
programma ‘#HetNieuweDichtbij’. 
De vernieuwde social media 
strategie biedt nu één 
merkervaring, één merkverhaal en 
staat dichtbij de klanten. Het 
wereldmerk maakt zo nóg meer 
lokale impact.

UITDAGING: 
Het realiseren van lokale 
zichtbaarheid voor Rabobank. Om 
nog dichter bij de klanten te komen 
en ook een goede klantrelatie op te 
kunnen bouwen, moet de bank zich 
onderscheiden met lokale 
communicatie.

Rabobank heeft, met ongeveer 
40.000 medewerkers, een enorm 
potentieel om met de netwerken en 
beschikbare kennis van hun 
medewerkers van betekenis te zijn 
voor klanten.

AANPAK: 
Rabobank en Merkle hebben de 
handen ineengeslagen om samen 
het employee advocacy programma 
‘Het Nieuwe Dichtbij’ (#HND) te 
ontwikkelen. De impact van online 
zichtbaarheid via medewerkers 
staat hierbij nóg meer centraal. 

Medewerkers van lokale banken 
worden met behulp van dit 
programma opgeleid om zichzelf en 
hun lokale bank online op de kaart 
te zetten.

De opleidingsprogramma’s worden 
op maat gemaakt en verzorgd op 
basis van de huidige situatie, 
digitale volwassenheid 
(kennisniveau) en de behoefte van 
lokale banken. 

4.4 CASE:
RABOBANK
#HetNieuweDichtbij
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Met behulp van een intake en 
enquête worden lokale banken 
geholpen bij de selectie van 
deelnemers en het samenstellen 
van programma’s. 

Voor medewerkers met weinig 
kennis van social media is er een 
basisprogramma dat als e-learning 
gevolgd kan worden, of via fysieke 
bijeenkomsten. 

Voor medewerkers met een 
gemiddeld tot hoog kennisniveau 
van social media zijn er op maat 
gemaakte verdiepingsprogramma’s 
gecreëerd.

RESULTAAT:
Een aantoonbare groei in online 
activiteiten is zichtbaar onder de 
deelnemers van het programma. Het 
afgelopen jaar (2020) steeg het aantal 
geplaatste berichten in het employee 
communications platform Smarp met 
+58%. Het aantal doorgeplaatste 
Smarp berichten op de eigen social 
kanalen is zelfs meer dan verdubbeld 
(x2,1). 

De totale geschatte mediawaarde van 
het employee advocacy programma 
was meer dan 1 miljoen euro en het 
gemiddelde rapportcijfer voor de 
trainingen aan medewerkers is 8.2. 
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5.0 KICKSTART JOUW
B2B EXPERIENCE 
STRATEGIE

In deze whitepaper hebben we je 
meegenomen in de wereld van 
B2B experience management via 
marketing, sales en service. Het 
maturity model geeft je een goed 
beeld waar je als organisatie staat 
en wat de stappen zijn om tot de 
meest mature B2B strategie te 
komen. Maar waar te beginnen? In 
dit hoofdstuk delen we een aantal 
afsluitende takeaways om jouw 
strategie te kickstarten:

1. Begrijp de DMU
Een goede B2B strategie begint bij 
het begrijpen van de DMU bij je 
(potentiële) opdrachtgevers. Hoe 
verlopen beslissingsprocessen over 
de verschillende lagen van de 
organisatie? Welke behoeften, 
wensen en angsten zijn er bij 
stakeholders die geadresseerd 
dienen te worden?

2. Maak relevante informatie 
makkelijk beschikbaar
Een belangrijk verschil tussen B2B 
en B2C marketing is dat 

beslissingen worden genomen met 
minder emotie. Er vinden functionele 
vergelijkingen plaats alvorens 
diensten/producten worden 
aangeschaft. Zorg er dus voor dat 
relevante informatie direct 
beschikbaar is.

3. Zet in op gemak
In het bedrijfsleven staat tijd gelijk aan 
geld. Zorg er dus voor dat informatie 
over, en uiteindelijk ook de producten/
diensten zelf, makkelijk beschikbaar 
zijn voor de doelgroep. 

4. Laat zien dat je er bent en er  toe 
doet
Veel bedrijven leveren heel goed werk 
en zijn goed zichtbaar voor hun 
directe klanten en/of in de regio waar 
ze actief zijn. Dit belemmert de groei. 
Om nieuwe klanten te vinden, te 
winnen en te bedienen is 
zichtbaarheid essentieel. Zorg 
daarvoor voor een super relevante 
content strategie gericht op thought 
leadership.
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INZICHT IN CAPABILITIES, TOOLS 
EN SKILLS
Onze ervaren consultants helpen je 
bij het organiseren van jouw digitale 
marketing. Hierbij ondersteunen wij 
door je inzicht te geven in de 
huidige en benodigde capabilities, 
tools en skills. 

Wij helpen je om te bepalen hoe jij 
jouw B2B Strategie het best kunt 
inrichten. We helpen je met:

● Jouw Account Based Marketing 
strategie;

● Het digitaal maken van jouw 
sales organisatie en koppelen 
aan centraal klantbeeld;

● Het bouwen van een B2B 
service strategie die leidt tot 
een hogere klanttevredenheid 
en meer ambassadeurs;

● Het tot uitvoering brengen van 
alle Paid, Owned en Earned 
marketing kanalen.

MERKLE ALS JOUW 
B2B PARTNER

WAT KUN JE VAN ONS 
VERWACHTEN?

● Transparantie in alles wat we 
doen;

● Samenwerking, geen 
controle;

● Flexibiliteit in de 
samenwerking;

● Brede en diepe expertise.

Merkle heeft partnerships met 
vooruitstrevende, leidende 
bedrijven op het gebied van 
analytics en business intelligence, 
marketing technologie, media 
technologie en data, zoals 
Salesforce, Microsoft, Google, 
Adobe, Facebook, Selligent, 
Amazon.com en Relay42.  
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OVER MERKLE
Merkle is een toonaangevend 
Customer Experience Management 
(CXM) bureau. In nauwe 
samenwerking met onze klanten en 
partners combineren we CRM, 
Media en Creativiteit om meer 
klanten te helpen hun marketing 
echt mensgericht te maken. Ons 
doel is om merken in staat te stellen 
een unieke, gepersonaliseerde 
klantervaring (Customer Experience) 
over platformen en apparaten heen 
te creëren die levert wat klanten 
willen, verwachten en hen af en toe 
zelfs verrast. Altijd gedreven door 
data, ondersteund door 
technologie, bewezen door 
prestaties en gevoed door 
creativiteit.
Meer weten? www.merkle.nl 
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