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Het to-do-book voor B2B marketeers.

Data driven
marketing
handboek
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Decennia lang moesten marketeers en reclamemakers het doen met gebrekkige 
data. Het was zeilen op water, zonder kaart of kompas. 

Door digitalisering en nieuwe tooling is dit veranderd. B2B marketeers hebben data 
tot hun beschikking waarmee ze het gedrag van hun doelgroep kunnen doorgronden. 
De kunst is al die data te verzamelen om een volledig beeld te krijgen van de markt 
en klant. Met nagenoeg realtime inzicht op zak kan marketing gegronde keuzes 
maken en sneller anticiperen. 

Maar data driven marketing is geen one-night-stand. Het vraagt intern commitment, 
een andere mindset, investeringen in technologie, de juiste data en analytische 
skills. 

Om u verder op weg te helpen in het data-doolhof maakten wij dit ‘to-do-book’. Aan 
de hand van inzichten van experts en praktische oefeningen stomen wij u klaar als 
‘Data Driven B2B Marketer of The Year’. 
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1.Wat is data 
driven marketing?
Met data driven marketing neemt u geen beslissingen meer op basis van uw gevoel, 
maar gaat u af op cijfers. U krijgt diepgaand inzicht in klantgedrag en -behoeften, 
waardoor u uw klant echt centraal kunt stellen en de hele customer experience 
verbetert. Uw bedrijf wordt effectiever, efficiënter en u kunt sneller bijsturen en 
doorgroeien. 

Een no brainer dus, vindt ook 87% van de marketeers. In een grootschalig onderzoek van Teradata 
gaven zij aan dat data ‘the most underused asset’ van marketing is. Toch ondernemen ze nog 
onvoldoende actie. Maakt onbekend dan toch onbemind? Ontdek waarom u vandaag nog aan de 
slag moet met data driven marketing. 

87%
van de marketeers 

vindt data ‘the most 
underused asset’ van 

marketing

http://www.teradata.com/Resources/White-Papers/Teradata-Data-Driven-Marketing-Survey-2013-Global-Full-Results/?target="_blank
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Bij data driven marketing is een organisatie 
in staat data van in- en externe bronnen te 
verzamelen, te integreren en te analyseren. 
Deze data kan gaan over klanten, prospects, 
de markt, maar ook over omgevingsfactoren 
die van invloed kunnen zijn, zoals het weer of 
verkeer. Op basis van deze analyses worden 
marketingcampagnes uitgevoerd. De respons 
op die campagnes wordt ook weer opgeslagen 
in de database. Zo leert u steeds meer over het 
gedrag en de behoeften van uw doelgroep en 
krijgt u een zogenaamd 360 graden klantbeeld. 
En omdat u zich baseert op gegevens in plaats 
van op buikgevoel, verhoogt u het resultaat 
van uw campagnes - en dus uiteindelijk van 
uw bedrijf. 

360  klantbeeld

Voor mij is data driven marketing de levensader voor 
marketing en de rest van de organisatie. Het heeft 
grote impact op de kwaliteit die je levert als bedrijf. 

Je kunt dingen waarvan je denkt dat ze zo zijn, 
daadwerkelijk met data kwantificeren.

Tim Wolff
Directeur Marketing (zakelijke markt) bij Ziggo

1.1 WAT IS DATA DRIVEN MARKETING?
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Grof gezegd gaat het bij data driven marketing om alle data die relevant is om de klant centraal 
te stellen: van intern tot extern en van gestructureerd tot ongestructureerd. Voor de hand liggen 
alle (potentiële) klantgegevens in CRM en ERP. Maar denk ook aan Google Analytics, social 
media-interacties, servicevragen, markt- en sectorinformatie en zelfs de losse Excellijstjes van 
medewerkers. Om het beter visueel weer te geven ontwikkelden we een graphic van alle databronnen 
die leiden tot een volledig klantbeeld. In het model op de volgende pagina is een verdeling gemaakt 
van databronnen die leiden tot een volledig klantbeeld.

Met data driven marketing kun je veel 
kostenefficiënter werken. Als je op basis van 

data keuzes maakt in plaats van op gevoel, heb 
je het sneller bij het rechte eind en kun je als 

bedrijf sneller groeien.
Rodger Buyvoets

CEO bij Crobox

1.2 OVER WELKE DATA GAAT HET?
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Model: 360  klantbeeld

We beschikken over meer data, snellere machines en 
nieuwe algoritmes. Op het moment dat ik meer data 
krijg, wil dat echter niet zeggen dat ik meer kennis 

krijg. Het gaat erom dat ik de vertaalslag maak naar 
wat ik morgen wil bereiken.

Michiel van Mens
Marketing Intelligence Consultant

Er zijn vele databronnen die 
leiden naar een 360 graden 
klantbeeld. De databronnen 
uit de binnenste ring gaan 
vooral over gegevens over de 
klant. Wie is de klant, wat voor 
interactie is er met de klant, wat 
neemt de klant af, hoe waardevol 
is de klant, wat is de potentie, 
wat voor social en online gedrag 
laat de klant zien. De buitenste 
ring zijn invloeden en bronnen 
op meso- en macroniveau. Zo 
kunnen sector- en markttrends 
van invloed zijn op de potentie 
van een klantgroep, maar ook 
wetgeving en ecologische 
trends kunnen de vraag 
veranderen. 
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  U krijgt inzicht in uw ROI.  
U ziet veel beter wat uw investeringen 
opleveren in concrete cijfers. En 
doordat u de waarde van marketing 
kunt aantonen, krijgt u bovendien een 
sterkere positie aan de directietafel.

 
  U kunt één-op-één communiceren. 

Door uw doelgroepen op individueel 
niveau in kaart te brengen, hoeft u niet 
meer met hagel te schieten. Op basis 
van datatriggers communiceert u - heel 
effectief - één-op-één met personen uit 
uw doelgroep. 

Organisaties moeten dus nog beter ‘luisteren’ naar klanten en het werkelijke gedrag van klanten 
in kaart moeten brengen. Maar wat levert die kennis op? Uit onderzoek van Global DMA blijkt dat 
data driven marketing in de praktijk vooral wordt ingezet voor het targeten van aanbiedingen, 
communicatie en voor creatieve content. Bijna alle respondenten verwachten dat data de komende 
jaren substantieel meer bijdragen aan hun marketingactiviteiten. Logisch, want als u de voor u 
relevante gegevens verzamelt en analyseert, biedt dat vele voordelen: 

Door data driven marketing 
stuit u op nieuwe patronen. 
Zo hebben we bij de online 
Telefoongids eens ontdekt 

dat de meeste mensen 
’s nachts of op vrijdag een 

kapper zoeken. Geen kapper 
die zich daarvan bewust is. 

Maar ben je dat wél, dan kun 
je nadenken over nieuwe 
proposities. Wie wordt de 
eerste nachtkapper van 

Nederland?
Michiel van Mens

Marketing Intelligence Consultant

  U kunt realtime op klanten reageren. 
Doordat u continu de behoeften van 
uw doelgroep in kaart brengt en daarop 
inspeelt, vergroot u uw aantrekkingskracht 
voor potentiële klanten en de 
betrokkenheid en loyaliteit van bestaande 
klanten.

 
  U krijgt grip op klantkanalen.  

U krijgt grip op de diverse kanalen 
die klanten gebruiken om met u te 
communiceren. U weet wat ieder kanaal 
aan het resultaat bijdraagt en kunt de 
inzet ervan nauwkeuriger afstemmen.

   
  U wordt een lerende organisatie.  

U krijgt continu nieuwe inzichten in 
klantgedrag én in uw marketing- en 
bedrijfsprestaties. Daardoor kunt u steeds 
resultaatgerichter werken.

1.3 VOORDELEN VAN DATA DRIVEN MARKETING

* Vink aan welke voordelen voor u van toepassing zijn. Waarom wilt u uw data driven marketing verbeteren? 

http://www.marketingfacts.nl/berichten/wereldwijd-onderzoek-naar-data-driven-marketing-onthult-eensgezinde-visie 
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Op basis van slechts een aantal interacties op websites 
achterhalen we welke behoefte iemand heeft. Is hij op zoek 

naar aanbiedingen of juist naar exclusieve producten? Op basis 
daarvan wordt de messaging bij producten realtime aangepast. De 
klant ziet alleen relevante producten en het bedrijf verhoogt haar 

conversie.
Rodger Buyvoets

CEO bij Crobox

Dankzij data driven marketing kunnen marketingmanagers eindelijk bewijzen hoe de inspanningen 
van hun afdeling zowel de inkomsten als de customer intimacy en klantrelevantie verhogen. Toch 
blijkt in de praktijk dat de meeste bedrijven hier nog te weinig mee doen. 

Datasilo’s, waarbij gegevens decentraal over alle afdelingen verspreid worden bijgehouden, vormen 
voor de meeste bedrijven een barrière om datagedreven te worden. Systemen kunnen niet aan 
elkaar worden gekoppeld en medewerkers beschikken vaak niet over de benodigde awareness, 
kennis en analytische vaardigheden. Onderzoek daarom eerst waar u nu staat - en waar u straks 
heen wilt. Hoe u dat doet, leest u in het volgende hoofdstuk. 

1.4 HOE WORDT Ú DATAGEDREVEN?
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De klant heeft de macht - en marketing moet zich steeds 
meer verantwoorden op basis van cijfers. Met data 

driven marketing staat de klant écht centraal en worden 
beslissingen genomen op basis van feiten. Dat maakt data 

driven marketing een must. Organisaties die de slag niet 
maken, gaan de wedstrijd niet winnen.

 

Mark Beekman
Marketing Director bij Graydon

NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste learnings en voordelen om data driven te werken of ga verder naar hoofdstuk 2. 
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2.Bepaal  
uw data-ambities.

De vier fasen van volwassenheid zijn: pioneer, practitioner, advanced en data driven. Deze verdeling 
maakte Graydon op basis van bedrijfscultuur, omgang met data, kwaliteit van data en andere 
kenmerken. Ontdek hoe volwassen uw data driven marketing is.

Data driven marketing kent vier fasen van volwassenheid. Deze fasen zijn verwerkt 
in het Graydon Data Driven Maturity Model. Met dit overzicht bepaalt u hoe u er 
nu voor staat en krijgt u inzicht in de uitdagingen en logische stappen om meer 
datagedreven te worden.

  IN

4 
STAPPEN

NAAR MEER 
VOLWASSENHEID

Pioneer

Practitioner

Advanced

Data driven

https://www.graydon.nl/blog/de-5-biggest-challenges-van-big-data-analytics 
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Vul onderstaand model samen met een aantal collega’s in die betrokken zijn bij data 
management, zodat u weet waar u nu staat. Zet maximaal 1 vinkje per ‘Characteristics’. Waar u 
verticaal de meeste vinkjes heeft, laat zien in welke fase u zit. Op de volgende pagina’s staan de 
verdere uitleg van dit model, de kenmerken per fase en tips hoe u naar een volgende fase komt. 

In het overleg met uw collega’s zijn op de 7 kenmerken waarschijnlijk verschillende uitdagingen 
naar voren gekomen. Schrijf hier de eventuele blokkades en actiepunten op, zodat u kunt groeien 
naar een meer data driven organisatie. 

2.1 DATA DRIVEN MARKETING MATURITY MODEL

Data DrivenAdvancedPractitionerPioneer
Characteristics

1. Organization

2. Data tactics

3. Culture

4. Validation

5. Governance

6. Metrics

7. Technology

Individuals
Not shared

Reactive
Problem solving

I need approval
Not embedded

One off check
Support idea’s

Non existent
No rules

Volume #
More is better

Fragmented
Excel, local, laptop

Department
Shared

KPI focus
Improve efficiency

Target setting
Marketing trusts on data, no
alignment with organization

Periodic check
Deep dive and comparing results

Project management
Data entry

Conversion %
Marketing performance driven

Database
ERP, CRM, Marketing Automation

Pioneer
Ad hoc data

Practitioner
Structured data

Advanced
Integrated data

Data Driven Marketer
Predictive insights

Company wide
Integrated

Business case
Improve and contribute 
business objectives

Data business as usual
Data drivenness embedded 
company wide

Unified, consistent, cross-
organization
Insights in business & market

Business process 
management owner
Data enrichment & entry

Result €
Company ROI driven

Datawarehouse
Connected data with BPM internal

External
Shareholders & stakeholders

Market focus
Market comparison (benchmarking)

Market opportunity’s
Data drives competitive advantage

Benchmark & peer groups
Market comparison

Chief data officer(s)
Continuous monitoring

Outlook >
Predictive monitoring

Unstructured data made smart
Datawarehouse with BPM external

2.2 DATA-UITDAGINGEN VAN UW ORGANISATIE
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10 verschillende e-mails versturen, vraagt relatief veel tijd. Een grote 
groep exact dezelfde e-mail sturen gaat sneller en je haalt op korte 

termijn wellicht dezelfde omzet. Alleen je waste is vele malen groter.    
Het is jammer dat je als marketeer wordt afgerekend op het hier en nu. 
Want als je je op klantwaarde richt, dan richt je je op een toekomstige 

periode van 2 tot 3 jaar.
 

Michiel van Mens 
Freelance Marketing Intelligence Consultant

Binnen marketing voert iedere discipline analyses 
uit, maar de samenhang ontbreekt. De social 
media marketeer voert zijn eigen metingen uit en de 
marketeers voor bijvoorbeeld de website, specifieke 
producten of PR doen hetzelfde voor hun werkgebied. 
De focus is puur gericht op volume. Méér traffic, méér 
volgers, méér producten verkopen, maar het complete 
plaatje ontbreekt. Kennis wordt binnen marketing 
niet gekoppeld en de krachten worden daarmee 
onvoldoende gebundeld.

FASE 1. PIONEER: 
IEDERE MARKETEER BEHEERT ZIJN EIGEN GEGEVENS
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De meeste data die marketing gebruikt en nodig heeft, 
komt van andere afdelingen. Daarom is het belangrijk dat 

marketing draagvlak creëert bij andere afdelingen. Als sales 
of de klantenservice niet meewerken, heb je niks aan data 

driven marketing.
 

Tim Wolff  
Directeur Marketing (zakelijke markt) bij Ziggo

FASE 2. PRACTITIONER: 
MARKETEERS WERKEN SAMEN

De marketingafdeling kijkt zoveel mogelijk naar 
dezelfde gegevens. Ze segmenteren klantgroepen 
op basis van alle marketingdata en hanteren een 
gezamenlijk dashboard voor alle resultaten of per 
klantgroep en kanaal. Op basis van gezamenlijke 
inzichten voeren de marketeers campagnes uit, 
waardoor de ROI beter meetbaar is en de resultaten 
verbeteren. 

Belangrijk verschil met fase 1 is de focus op kwaliteit 
in plaats van op kwantiteit. Bovendien ligt de nadruk 
vooral op het verbeteren van de conversie van 
onbekende geïnteresseerden naar werkelijke leads. 
Die leads stromen binnen door alle kanalen op elkaar 
af te stemmen en door SEA, SEO en webanalytics 
een belangrijke rol toe te kennen. Doordat marketing 
beslissingen cijfermatig onderbouwt, krijgt het 
een voorsprong binnen de organisatie en een meer 
sturende rol binnen commercie (richting sales). 
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Datasilo’s zijn een uitdaging. Bedrijven hebben in de loop 
der jaren een ingewikkeld net van inmiddels verouderde 

systemen opgebouwd die niet aan elkaar kunnen worden 
gekoppeld. Zeker de wat grotere organisaties moeten leren 

hiermee om te gaan. 

Rodger Buyvoets 
CEO bij Crobox

FASE 3. ADVANCED: 
DATA VAN DIVERSE AFDELINGEN IS GEBUNDELD

Marketing is van het data-eiland afgekomen en heeft 
intern draagvlak gecreëerd om ook data van andere 
afdelingen te koppelen en te analyseren. Doordat alle 
gegevens over klanten en prospects in beeld zijn en 
het bedrijf een 360 graden klantbeeld heeft, worden 
steeds meer verbanden en patronen zichtbaar. In 
deze fase kunnen bedrijven hun toekomstige omzet 
daardoor steeds beter voorspellen. 

Op basis van patronen weten ze bovendien welke 
klanten afscheid gaan nemen en welke producten 
afgestoten of vernieuwd moeten worden. Advanced 
bedrijven bespreken data standaard tijdens 
vergaderingen - en het hele bedrijf wordt hierin 
betrokken. 

 %3 %43 %25 %88
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Je bent gek als je als bedrijf de buitenwereld negeert. Google 
Analytics, het CBS, de KvK, social media zoals LinkedIn,  

branche-informatie van leveranciers, Graydon…  het is voor 
mij niet meer dan normaal dat je ook naar dit soort bronnen 

in de buitenwereld kijkt om insights te krijgen.
 

Tim Wolff  
Directeur Marketing (zakelijke markt) bij Ziggo

FASE 4. DATA DRIVEN MARKETER: 
DATA VORMT DE BASIS VOOR DE BEDRIJFSSTRATEGIE

Alle intern beschikbare data zijn georganiseerd en 
gekoppeld. Er worden voorspellingen op basis van 
data-analyses gemaakt (zogenaamde predictive 
marketing analyses) en de hele organisatie neemt 
op gegevens gebaseerde (en dus gefundeerde) 
beslissingen. Maar bedrijven in deze fase gaan nog 
een stap verder. 

Data zijn leidend voor alles wat het bedrijf doet. Op 
basis van data worden processen veranderd – in 
plaats van andersom. Deze bedrijven zijn dan ook de 
echte innovators die heel specifiek externe data en 
algoritmes inzetten om niet alleen klanten, maar ook 
markttrends te ontdekken. Datagedreven organisaties 
ontwikkelen zelfs eigen algoritmes die externen 
kunnen gebruiken.

https://www.graydon.nl/blog/-voorspel-toekomstig-gedrag-met-predictive-marketing-analytics
https://www.graydon.nl/blog/-voorspel-toekomstig-gedrag-met-predictive-marketing-analytics


30 31

U weet nu in welke volwassenheidsfase u zich bevindt. Vervolgens is het belangrijk 
uw doel te bepalen. Niet ieder bedrijf hoeft (direct) naar fase vier. Wat is voor u 
haalbaar en wenselijk? 

Van pioneer naar practitioner
Zorg dat alle marketeers continu 
over dezelfde informatie beschikken. 
Maak ook periodiek analyses en 
rapportages, zodat er patronen en 
nieuwe inzichten ontstaan. Toon 
met businesscases aan dat acties 
en prioriteiten die zijn gefundeerd 
door data-analyses werkelijk meer 
bijdragen aan het bedrijfsresultaat. 
Gebruik cases die quick wins aantonen 
en waar afdelingen werkelijk iets mee 
kunnen. 

Van practitioner naar advanced
U staat voor een moeilijke uitdaging. De 
gegevens binnen uw marketingafdeling 
zijn steeds meer met elkaar geïntegreerd, 
maar de meeste data zijn nog onbereikbaar. 
Namelijk de data van andere afdelingen. 
Hierdoor heeft u nog geen volledig beeld 
van de klant, van uw resultaten en van 
mogelijke kansen in de markt. Hoog tijd 
dus om de hele organisatie te mobiliseren. 
Geen gemakkelijke klus. Niet alleen omdat 
je andere afdelingen moet overtuigen hun 
informatie te delen, maar ook omdat u 
last heeft van de legacy van systemen en 
het vaak een verdubbeling aan klantdata 
oplevert. 

 Doelen stellen. Stel doelen op. Waar wilt u met 
marketing heen? Meer leads? Of meer tevreden klanten?
  
 Behoeften onderzoeken. Breng in kaart wat invloed 
heeft op het behalen van deze doelen en onderzoek wat 
voor reporting u nodig heeft om bij te sturen
    
 Team samenstellen. Onderzoek welke 
personen analytisch talent hebben en geef ze de 
verantwoordelijkheid voor dataverzameling en -analyse.
 
 Tools inventariseren. Inventariseer welke tools en 
analyses nu worden gebruikt en voeg ze samen om de 
efficiëntie en het inzicht te vergroten.
           
 Resultaten presenteren. Laat rapportages op 
vaste momenten plaatsvinden en maak steeds een 
vergelijking met de targets.

 
 Businesscase maken. Maak een 
businesscase voor de directie om aan te tonen 
dat een volledig klantbeeld bijdraagt aan de 
omzet van de organisatie. Begin met iets dat 
relatief klein en goed haalbaar is, zodat u snel 
resultaten kunt laten zien.

 Systemen in kaart brengen. Breng in 
kaart welke systemen er zijn (van excel tot 
professionele databases), evalueer deze en 
beoordeel welke gegevens relevant genoeg 
zijn om in een geïntegreerde database op 
te nemen. Betrek de IT-afdeling hier waar 
mogelijk bij.

 Dashboard maken. Onderzoek welke 
rapportages uw marketeers het vaakst 
gebruiken en visualiseer deze in mooie 
dashboards voor meer overzicht.

  Informatie delen. Deel deze informatie  
met de organisatie om meer draagvlak te 
creëren.

2.3 ACTIES OP WEG NAAR MEER VOLWASSENHEID

*   Gebruik de actiepunten om de volgende fase van volwassenheid te 
bereiken. Vink aan wat van toepassing is voor u.
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Door een explosie aan data en analysemogelijkheden zijn 
organisaties tegenwoordig van slag. Alles kan, maar willen 
we dat? Moeten we mee? En hoe doen we dat dan? Waar 
chaos heerst, ontstaat behoefte aan leiderschap. Als het 
gaat om data drivenness is marketing de aangewezen 
afdeling om dat leiderschap op zich te nemen. Zij weten 
immers hoe ze een boodschap moeten verkopen, in dit 
geval de meerwaarde van datagedreven werken voor het 
hele bedrijf. 

En dan nog één laatste tip: word geen ‘Data-Rupsje-
Nooit-Genoeg’. Zorg dat je écht iets met de data doet. 

 Verantwoordelijke aanstellen. Stel binnen 
marketing een hoofdverantwoordelijke voor 
data aan.

 Data optimaliseren. Onderzoek 
mogelijkheden voor het optimaliseren van uw 
eigen data.

 Partners zoeken. Onderzoek welke 
partijen en mogelijkheden er zijn om externe 
(big) data aan uw eigen data toe te voegen om 
een voorspellende waarde te creëren.

2.4 TOT SLOT: DE ROL VAN MARKETING
Van advanced naar data driven
Om echt datagedreven te worden, voegt u 
realtime data uit externe bronnen aan uw 
database toe. Hierdoor kunt u algoritmes 
inzetten om niet alleen klanten, maar ook 
markttrends te ontdekken. Data vormen 
zo de basis van alle processen binnen uw 
bedrijf. Uiteindelijk kunt u zelfs algoritmes 
ontwikkelen die u voor externen beschikbaar 
stelt. 

DATA 
DRIVEN
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Je moet niet alles willen berekenen en voorspellen. 
Marketing draait ook om dingen uitproberen, dus je mag de 

creativiteit niet verliezen. Sommige campagnes of producten 
werken zonder dat je dat vooraf zo had bedacht. Maar 

als je iets uitprobeert, track en analyseer dan wel altijd de 
resultaten.

 

Mark Beekman
Marketing Director bij Graydon

NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste conclusies of ga verder naar hoofdstuk 3. 
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3.Maak uw doelen 
visueel inzichtelijk.
Zonder richting, doel en sturing kunt u niet datagedreven werken. U weet dan immers 
niet wat u moet doen en waarom u dat doet. Begin daarom met het bepalen van uw 
data driven-strategie, stel doelen op en bepaal KPI’s om die doelen te bereiken. 

Marketeers zetten gemiddeld negen verschillende online en offline kanalen in om klanten via cross- 
en multichannelcampagnes te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van de Aberdeen Group. Zie dan 
maar één totaalbeeld te krijgen en trends te ontdekken in al die klant-, sales- en campagnedata. 
Gelukkig zijn er hulpmiddelen. Zo bieden dashboards uitkomst om een 360 graden klantbeeld te 
krijgen en de juiste acties te ondernemen.

Een dashboard fungeert als centrale spil tussen de inzet van resources, het effect en het resultaat. 
Tenminste, áls het goed gebeurt. In één goed overzicht zien marketeers (en de rest van het bedrijf) 
wat er in álle kanalen gebeurt die effect hebben op de customer life cycle. En daar gaat het nu vaak 
mis. De meeste marketingafdelingen rapporteren per discipline: de social en webresultaten worden 
niet in verband gebracht met het aantal verkregen leads of deals. Dat moet anders. En dat kan ook 
anders.

MARKETEERS ZETTEN 
GEMIDDELD

9
VERSCHILLENDE 

ONLINE EN OFFLINE 
KANALEN IN OM 

KLANTEN TE BEREIKEN
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Een dashboard toont actuele informatie over alle 
gebeurtenissen in alle marketingkanalen. Marketeers kunnen 

hun resources daarmee beter inzetten. Want waarom een 
campagne starten voor meer traffic als het dashboard 

aantoont dat niet traffic, maar leadgeneratie achterblijft? 
Bart Redder 

Group CRM & Intelligence Manager bij Graydon

Een dashboard is slechts een middel om alle belangrijke klantinteracties via verschillende 
touchpoints overzichtelijk weer te geven. De benodigde gegevens moet u dus vooral zelf bepalen 
en verzamelen. De volgende 4 stappen helpen u tot een goed dashboard te komen waarmee u uw 
doelstellingen bereikt. 

Stap 1. Maak een marketing strategy map
Stap 2. Bepaal uw KPI’s
Stap 3. Verzamel relevante data
Stap 4. Stel het dashboard samen

3.1 HOE MAAKT U EEN DASHBOARD?
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Tip: wilt u een marketing strategy map voor uw bedrijf 
maken? Dan helpen we u graag met een handige template 

die u als leidraad kunt gebruiken. 

STAP 1.
MAAK EEN MARKETING STRATEGY MAP

Om datagedreven te werken, neemt u eerst een stap terug. Wat wilt u bereiken met uw marketing? 
Pas als u dat weet, weet u welke doelen in het dashboard thuishoren. Bij Graydon gebruiken we 
hiervoor de marketing strategy map - een kort en krachtig overzicht van de marketingdoelen. De 
strategy map brengt de gehele customer life cycle in kaart, van traffic tot trouwe klant. Op basis 
hiervan bepalen we welke KPI’s we nodig hebben om deze doelen te bereiken (zie stap 2). 

Wanneer is een strategy map effectief?
Als een strategie niet landt, komt dat vaak 
doordat doelen niet concreet genoeg zijn. 
Een goede strategy map vormt de schakel 
tussen de strategie en wat er daadwerkelijk 
moet gebeuren om die strategie te bereiken. 
Vertaal het hoofddoel in concrete, kleinere 
en meetbare doelen, zodat u en uw collega’s 
weten welke acties bijdragen aan het succes. 
Deze concrete doelen moeten vervolgens 
omgezet kunnen worden naar het dashboard. 
Een effectieve marketing strategy map bevat 
in ieder geval:

•  Concrete omschrijving van de strategie 
• Commercieel doel 
• Producten waarmee u het doel wilt bereiken
•  Tactieken waarmee u het doel wilt bereiken 

(denk aan inboundmarketing, segmentatie of 
social media)

•  Hoe de klantreis (customer journey) eruit 
ziet. Deze customer journey moet uiteindelijk 
meetbaar worden in bijvoorbeeld KPI’s als 
traffic of conversie

Effectieve

Strategy Map
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Nu u uw hoofddoelen in een strategy map 
in kaart heeft gebracht, vult u de map aan 
met succesfactoren per fase in de customer 
journey. Prognoses blijven tot op zekere 
hoogte giswerk, maar ervaringen uit het 
verleden zeggen wel íets over de toekomst. 
Neem als uitgangspunt daarom bijvoorbeeld 
de percentages en hoeveelheden die u vorig 
jaar nodig had om uw doelen te bereiken.  

Hoeveel traffic had u vorig jaar? En hoeveel 
marketing qualifed leads (MQLs) en sales 
qualifed leads (SQLs) had u nodig om tot 
conversie te komen?

• Traffic
• MQLs
• SQLs
• Clients
• NPS 

Belangrijk is dat uw KPI’s meetbaar zijn en 
duidelijk aantonen hoe ze bijdragen aan het 
behalen van uw doelen. Zoals bij alles: less is 
more. Stel geen doelen om het doelen stellen 
en blijf niet tot in den treuren analyseren. Stel 
uzelf kritische vragen, zoals:

•  Is deze KPI echt van grote invloed om het 
doel te bereiken?

•  Kunnen we deze KPI goed meten en 
optimaliseren?

•  Hebben we de juiste data en tooling om de 
KPI in kaart te brengen? 

•     Wegen de kosten van het aanschaffen of 
integreren van data om tot de KPI te komen 
op tegen de meerwaarde?

STAP 2.
BEPAAL UW KPI’S

STAP 3.
VERZAMEL RELEVANTE DATA

U kent uw doelen en weet welke KPI’s relevant 
zijn. Nu is het tijd om gegevens te verzamelen, 
zodat u op uw KPI’s kunt sturen. U heeft daarvoor 
vrijwel onbegrensde mogelijkheden. Dus welke 
data gaat u gebruiken? In hoofdstuk 4 en 5 
geven helpen wij u op weg in het datadoolhof. 
Voor nu is het voldoende om te weten wie wat 
doet met welke data en wanneer. Beantwoord 
voor uzelf daarom in ieder geval de volgende 
vragen en verzamel de antwoorden in een 
actieplan:

• Welke data heb ik minimaal nodig?
• In welke bronnen vind ik die data?
•  Welke bronnen zijn minder relevant of 

complexer, maar kan ik later gebruiken?
•  Moet ik bronnen koppelen om inzicht te 

krijgen? 
• Wat is de kwaliteit van de data? 
• Hoe ga ik datakwaliteit waarborgen? 
• Wie gaat de data verzamelen en analyseren?
•  Wat is de frequentie waarin ik inzicht nodig 

heb? 
•  Ga ik data geautomatiseerd of handmatig 

verzamelen en analyseren? 
•  Is er een tool die kan helpen bij het bouwen 

van het dashboard? 
• Wie krijgen toegang tot het dashboard? 
•  Wat moet het dashboard per doelgroep 

allemaal tonen?

Beantwoord

deze vragen

Voorbeeld 

van KPI’s

Beantwoord
deze vragen
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In het dashboard moet in één oogopslag te zien zijn wat uw KPI’s zijn en hoever u verwijderd bent 
van het behalen van uw targets. Een goed dashboard is doelgericht, up-to-date, interactief, visueel 
aantrekkelijk, eenvoudig bruikbaar, en geoptimaliseerd voor het verwerken van data uit meerdere 
gegevensbronnen. Uw dashboard moet minimaal voldoen aan de volgende eisen:

•   Kwalitatief goede data. De basis is bovenal 
dat de data die u gebruikt van goede kwaliteit 
moeten zijn. Garbage in is garbage out!

•  De juiste tools. Welke software bij u past is 
afhankelijk van uw bedrijfsgrootte, behoefte en 
data-maturity. Het belangrijkste is dat u in staat 
bent te rapporteren op de belangrijkste KPI’s. 

•    Realtime data. Gedateerde gegevens hebben 
geen waarde. Werk daarom met actuele en 
goed meetbare gegevens.

•  Duidelijke toelichting. Geef tekst en uitleg bij 
de cijfers zodat iedereen precies weet naar 
welke cijfers, percentages of omzetten hij kijkt. 

•  Visueel aantrekkelijk. Dashboards zijn bedoeld 
om informatie snel en eenvoudig begrijpelijk 
te maken. Eén beeld zegt nog altijd meer dan 
duizend woorden. Zorg dat u cijfers omzet in 
plaatjes en grafieken. 

•   Relevant en eenvoudig. Niet alle data is voor 
elke afdeling belangrijk. Zorg dat er een keuze 
is in welke cijfers men te zien krijgt. 

•  Actionable. Door cijfers actionable te maken, 
bijvoorbeeld door tijdschema’s in te stellen of 
alerts naar medewerkers te verzenden, creëert 
u een grotere betrokkenheid en sturing binnen 
uw organisatie.

STAP 4.
STEL HET DASHBOARD SAMEN

 
  What is your business strategy  

Sustainable competitive advantage

  Who is your target group?  

Proposition value  

Monetary value  

Value for your company

Market and Customer  
Value for the customer

Example of Tactics & Metics

Example of Systems & Processes

Example of Learn & Grow

News, information

Quality content 
publishing

Understanding the 
market

Inbound marketing

Hyper relevant topics

Company profiling

Customer touch points

Customer Insight

Relation marketing

Client driven 
operations

Multi level marketing

Customer Experience 
Management

Wow srvice

Traffic Capture Nature Convert Activate Develop Retention Promote

Inspiration, Education Intelligence, Knowledge Customer Partner Ambassador

Brand value  

Emotion value  

Relation value  

Customer experience  

  What is your marketing strategy  

Outcomes

Sources

Drivers

3.2 MARKETING STRATEGY MAP TEMPLATE
Vul uw marketing strategy map in. 
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‘A picture says more than a thousand words’. Werk met 
iconen, tijdlijnen, kleuren, grafieken en diagrammen om in 
één oogopslag duidelijk te maken waar u staat - en waar u 

nog heen moet.  
Bart Redder 

Group CRM & Intelligence Manager bij Graydon

Wij hebben onze strategy map als leidraad genomen 
en aangevuld met targets en dagelijkse cijfers. Cijfers 
van waar we nu staan én de actuele verschillen ten 
opzichte van de targets. Onze medewerkers kunnen 
daarbij verschillende kruisanalyses maken om de voor 
hen relevante informatie op hun scherm te krijgen. 
Hoeveel traffic leidt tot een marketing qualified lead? Is 
dit meer of minder dan vorig jaar? En wat kost een lead 
omgerekend naar een deal? Met een paar klikken is het 
helder.

3.3 HOE ZIET HET DASHBOARD VAN GRAYDON ERUIT?
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Tactics & Metics

News, information

Traffic Capture Nature Convert Activate Develop Retention Promote

Inspiration, Education Intelligence, Knowledge Customer Partner Ambassador

# Traffc

29.256

# Leads

1,955

# SQL

799

# SQL Won

425

# Activated

1,578

# Customers

13,124

# Lost

299

# Complaints

31

# # # # # # # #

# # # # # # # #

# # # # # # # #

Target

BE
NL
UK

Year

Month

Hoe we het bij Graydon doen - en hoe andere bedrijven het doen, hoeft voor uw organisatie niet 
de beste oplossing te zijn. Er bestaat geen ideale situatie omdat ieder bedrijf andere doelen, data 
en KPI’s heeft. Een customer life cycle-dashboard is meestal wel een goede kapstok om mee te 
beginnen, mits u de juiste data goed inzichtelijk krijgt. Op basis hiervan maakt u vervolgens een 
dashboard per specifiek klantsegment. Zo gaat u steeds een stap verder.
 
Wie zijn mijn meest waardevolle klanten binnen een bepaald segment? Hoeveel van deze klanten 
trek ik nu aan (traffic) en hoeveel worden een marketing qualifed lead? Hoeveel zijn vervolgens 
ready to buy, converteren en zijn tevreden (NPS)? Hoe meer gegevens u heeft, hoe dieper u kunt 
gaan. Hoe u aan de data komt om deze vragen te beantwoorden, ontdekt u in de volgende twee 
hoofdstukken. 

De tactics & metrics en bijbehorende KPI’s zijn meetbaar in het Graydon dashboard.
3.5 DASHBOARDS ZIJN GEEN PASKLARE OPLOSSING3.4 VOORBEELD VAN GRAYDON DASHBOARD
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NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste conclusies of ga verder naar hoofdstuk 4. 

Het wordt steeds eenvoudiger om rapporten te maken en 
te personaliseren. Ik verwacht dat we in de toekomst ook 

makkelijk dashboards van verschillende applicaties kunnen 
combineren. 

 
Bart Redder 

Group CRM & Intelligence Manager bij Graydon
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4.Haal meer 
waarde uit uw  
interne klantdata.
Ieder succesvol bedrijf weet dat klantbehoud het laaghangend fruit is. Slechte 
service en te weinig klantfocus zijn echter belangrijke redenen om over te stappen 
naar een concurrent. Met de juiste aandacht en kennis over de klant voorkomt u 
dit. 

Aan wie verdient u het meest? Welke klanten hebben potentie en verdienen extra service en 
aandacht? En welke klanten kosten eigenlijk alleen maar geld? De antwoorden op al deze vragen 
liggen intern in hapklare brokken voor u klaar - u hoeft ze alleen te vinden. Hoog tijd dus voor een 
interne treasure hunt. Hoe komt u zoveel mogelijk te weten over uw (beste) klanten?

4.1 OVER WELKE DATA HEBBEN WE HET?

Om een schat te vinden, moet u hem eerst kunnen herkennen. Dus waar hebben we het over? Simpel. 
Interne klantdata zijn alle data waar bedrijven zelf controle over hebben. Denk bijvoorbeeld aan de 
prospects en afspraken in CRM of de facturatiegegevens in het financieel systeem. Op externe 
data heeft u daarentegen als bedrijf geen invloed. Denk bijvoorbeeld aan marktcijfers, Tweets of 
statistieken die door de overheid worden gepubliceerd vanuit het CBS. 
 
Voor nu kijken we enkel naar interne data, afkomstig uit systemen als:

CRM Klantgegevens voor commerciële doeleinden, zoals e-mails, 
verkoopkansen en klachten

Financiële (ERP) software Klantgegevens voor financiële doeleinden, zoals contactgegevens, 
contracten en facturen

Marketing automation Klantgegevens voor online engagement

Online databases Klantgegevens voor online interactie, zoals klantportals, webshops en 
communities

Documentmanagement Documenten van en voor klanten, zoals offertes en presentaties

Datawarehouse Verzameling van verschillende klantgegevens uit verschillende 
systemen

Product- en content 
database

Aanvullende klant specifieke tags en meetwaarden ten behoeve van 
analyses

http://www.frankwatching.com/archive/2014/02/16/weet-u-zeker-dat-u-klant-bent-bij-ons/
http://www.frankwatching.com/archive/2014/02/16/weet-u-zeker-dat-u-klant-bent-bij-ons/
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Genoeg interne data dus om te verzamelen. Maar waar begint u? Daarvoor biedt de strategy map 
uit hoofdstuk 3 uitkomst. Probeer in de buyer journey die u daarin heeft uitgestippeld de interne 
data te mappen. Uit welke fase in het koopproces kunt u de data halen? En welke data ontbreken 
nog om een goed beeld te krijgen (gap-analyse)?

Vaak helpt het om deze klantreis letterlijk uit te tekenen. Schets een weg van stranger via visitor, 
lead en customer tot aan advocate. De interne data zit vooral in de fases tussen lead en advocates.  
Een voorbeeld hiervan ziet u op de volgende pagina. 

4.2 OPSTELLEN VAN DE DATA STRATEGY MAP 4.3 MAP UW INTERNE DATA IN UW BUYER JOURNEY 

Breng in kaart via welke touchpoints en 
systemen u informatie over de klant kunt 
halen en welke cruciale informatie nog 
ontbreekt. Zie hieronder een voorbeeld. STRANGER

• CRM
• ERP
• Marketing automation
• Klantportals, webshops en 

communities
• Documenten van en voor 

klanten, zoals offertes en 
presentaties

VISITOR

CUSTOMERS

ADVOCATES

LEADS
• Marketing 

automation
• Documenten van 

en voor prospects, 
zoals offertes en 
presentaties

• NPS
• Medewerking klantcase
• Social sharing
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 Prioriteiten stellen.  
Het probleem van data driven marketing is dat u alles kunt meten en onderzoeken.  
Ga daarom na welke data voor u het belangrijkste zijn en stel een actieplan op.

Bruikbaarheid van data inschatten.  
Uit welke interne bronnen kunt u putten? Zijn de data direct bruikbaar om cyclisch 
analyses te doen? Data driven bedrijven hebben goed inzicht in de kwaliteit en 
bruikbaarheid van de data. 

 Laagdrempelige, gebruiksvriendelijke applicaties.  
Het datasysteem dient naast goed, vooral ook gebruiksvriendelijk te zijn. Om een 360 
graden klantbeeld te krijgen, moeten collega’s (van andere afdelingen) de database gaan 
verrijken met offline data. Hoe gebruiksvriendelijker het systeem, des te meer informatie 
u krijgt en kunt gebruiken.

“Bent u wel klant bij ons?”. Een vraag die klanten tegen het hoofd stoot, maar die helaas nog vaak 
gesteld wordt. Naast irritatie en een negatieve merkbeleving, kost het niet op orde hebben van uw 
interne data ook geld. Bijvoorbeeld doordat acties of facturen naar het verkeerde adres worden 
gestuurd. Wilt u meer inzichten uit uw interne klantgegevens halen? Kijk dan eerst naar de gegevens 
die u verzamelt. Zijn deze correct? Wat weet u wel en niet over uw klanten en prospects? En hoe 
moeilijk of gemakkelijk verloopt het proces van dataverzameling, valideringen en opschoning? 
Succesvolle datagedreven bedrijven hebben de volgende zaken goed op orde:

4.4 INTERNE DATA VERZAMELEN

Tip: In een gemiddelde database muteert jaarlijks 30% van 
de gegevens, bijvoorbeeld door verhuizingen en wisselingen 
van functies. Uw database altijd up-to-date houden, begint 
met inzicht in de huidige stand van zaken. Bent u benieuwd 
hoe uw klantdatabase ervoor staat? Doe dan de Database 

Scan en ontdek binnen 3 minuten de actualiteit van uw 
database en verrijk deze waar nodig.

1

2

3

https://www.graydon.nl/marketing-bedrijfsinformatie/data-management
https://www.graydon.nl/marketing-bedrijfsinformatie/data-management
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4.5 INTERNE DATA ANALYSEREN

Klantgegevens verzamelen is niet zo moeilijk. Conclusies uit deze databerg trekken is daarentegen 
een heel ander verhaal. Veel bedrijven hebben de tijd, resources of de kennis simpelweg niet om iets 
met hun verzamelde data te doen. Daardoor missen ze cruciale inzichten en sturingsinformatie. Zo 
weten veel bedrijven niet welke klanten het meest waardevol zijn en spenderen ze veel tijd en geld 
aan niet-rendabele klanten. Hoe komt u erachter welke doelgroep het meest rendabel is? 

Op de volgende pagina’s volgen er tips om de interne data te gelde te maken. 

Segmentatie is de eerste cruciale stap in markting. Klanten 
zijn niet hetzelfde. Je moet weten aan welke knoppen je 

moet draaien. 
Hans Peter Vloemans
Sales Director Graydon
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 TIP 1
Segmenteer en differentieer. 
Een goede segmentatiestrategie ligt aan 
de basis van verbeterde klantwaarde en 
meer omzet. Door klanten in groepen in te 
delen (te segmenteren) kunt u uw service 
en communicatie beter afstemmen op de 
ontvanger. Het segmenteren op basis van 
bedrijfswaarde en klantwaarde zorgt tevens 
voor een effectievere inzet van resources. De 
term bedrijfswaarde betekent niet altijd dat 
het gaat om klanten die de meeste omzet 
genereren. Misschien is marktaandeel, 
branding of klanttevredenheid voor u een 
belangrijkere basis voor segmentatie?

TIP 2
Kies voor de juiste 
segmentatiecriteria. 
Iedere verkoper weet welke 
klanten de meeste omzet 
opleveren. Maar leveren deze ook 
de meeste winst en waarde op? 
En strookt dit ook met de doelen 
die de organisatie nastreeft? Er 
zijn veel verschillende manieren 
om klanten te segmenteren. Een 
veelvoorkomend criterium is 
op basis van bedrijfsgrootte of 
op basis van omzet. Een aantal 
andere kenmerken om klanten te 
segmenteren zijn:

4.6 TIPS OM DE INTERNE DATA GELDE TE MAKEN

 

  Firmographics.  
Simpele bedrijfsgegevens 
als vestigingsplaats, 
branche en bedrijfsgrootte.

  Potentie.  
Welk deel van zijn budget 
besteedt de klant bij u 
en wat kan hij maximaal 
afnemen?

  Cross-sales.  
Hoeveel soorten producten 
neemt de klant bij u af?

  Klantwaarde.  
Hoeveel omzet en winst 
genereert een klant bij u? 

  Gedrag.  
Hoe vaak neemt een klant 
iets af? Hoe recent en voor 
welk bedrag?

  Levensduur.  
Hoelang is uw klant al klant 
en van welke groep is de 
churn het hoogst?

  

  Financiën.  
Hoe is het betaalgedrag? En 
wat zijn de kredietlimieten 
van de klant? 

  Ambassadeurschap.  
Hoe tevreden is een klant 
en heeft hij andere klanten 
aangedragen?

  Mediapower.  
Is dit een klant die toegang 
tot een grote doelgroep kan 
bieden?

  Engagement.  
Is uw klant een fan die 
reviews geeft en informatie 
online over u deelt?

  Tevredenheid.  
Wie zijn uw meest tevreden 
klanten en welke klanten 
klagen relatief vaak?

     Pains.  
Welke problemen hebben 
klanten waarvoor uw 
product of dienst de 
oplossing biedt? 

* Vink aan wat van toepassing is voor u.
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TIP 3
Segmentatiemethodieken. 
Er zijn oneindig veel opties om het klantenbe-
stand te segmenteren. Welke segmentatie-
methodiek bij u past, hangt onder andere af van 
de grootte van uw bedrijf, en de data en kennis 
die u in huis heeft. U kunt klanten bijvoorbeeld 
opsplitsen op basis van:

A. Verschil in omzetgrootte. Veel omzet,  
gemiddelde omzet en weinig omzet.

B. Verschil in klanttypen. Op basis van 
overeenkomstige kenmerken, zoals 
behoeften of gedrag. Dergelijke analyses 
worden ook wel cluster analyses genoemd.

C. Verschil in loyaliteit. Van ambassadeurs 
tot klanten die dreigen weg te lopen. Die 
laatste wordt ook wel predictive churn-score 
genoemd.

Het voordeel van deze analyses is dat u met een 
grotere zekerheid kunt bepalen wie de meest 
waardevolle klanten (kunnen) zijn. En zo weet 
u dus welke doelgroepen het meest opleveren. 
Die kennis is handig voor als u in het volgend 
hoofdstuk aan de slag gaat met externe data. 

Best

OK

We’re desperate

Who-ever
we can 

fnd

Hoe lang blijven klanten bij u en welke stadia doorlopen ze? Als u dat weet, kunt u ze benaderen op 
een manier die past bij hun value van dat moment. Stel dat 5% van uw klanten meer producten bij 
u gaat afnemen als u ze op het juiste moment benadert met cross-sell-campagnes. Dat geeft een 
lekkere boost in uw omzet. Stel uzelf vragen als:

•  Hoe lang blijven uw klanten klant?

•  Blijven klanten die product A afnemen langer klant dan bij product B?

•  Zijn klanten meer tevreden over product A of juist over B?

•  Is er een relatie tussen het contactmoment en de retentie?

•  Hoeveel contactmomenten zijn er?
 
•  Neemt dit aantal af of toe?

•  Hoeveel klanten zijn al meer dan 3 maanden inactief?

•  Zijn er klanten hyperactief? 

4.7 ENKELE VRAAGSTUKKEN
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Hoewel het maar liefst 5 tot 7 keer meer geld 
kost om nieuwe klanten te werven, focussen de 
meeste bedrijven zich nog steeds voornamelijk 

op new business. 
Mark Zwart 

Marketing Intelligence Analyst bij Graydon 

Er is dus zeker meer waarde uit uw interne klantdata te halen. Door enkel uw churn (klanten die 
weggaan) met een aantal procent terug te dringen, vergroot u uw omzet en winst enorm. Met data-
analyse kunt u alle kanten op. Dat is ook precies het gevaar. Richt u daarom eerst op uw meest 
waardevolle klanten. Als u weet wie dat zijn en hun koopcyclus en specifieke kenmerken kent, weet 
u ook welke externe data u moet onderzoeken en welk soort prospects het meeste geld opleveren. 
In het volgende hoofdstuk helpen we u op weg bij het binnenhalen van de echte big data. 

4.8 VAN INTERNE DATA NAAR BIG DATA

http://www.getelastic.com/customer-acquisition-vs-retention-infographic https://blog.kissmetrics.com/retaining-customers
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NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste conclusies of ga verder naar hoofdstuk 5. 

Sales wordt veel effectiever, wanneer marketing 
inzicht kan geven in welke bedrijven het meest 

rendabel zijn. Niet alleen is de slagingskans hoger. 
Ook bespaar je kosten en resources om langs te 
rijden bij de verkeerde klanten. Vul interne data 

met data over markttrends aan en je hebt het hele 
plaatje. 

Hans Peter Vloemans
Sales Director bij Graydon
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5.Haal meer 
waarde uit  
externe data.
Bedrijven die investeren in big data presteren aanzienlijk beter dan concurrenten 
die dat niet doen. Niet alleen interne klantdata levert namelijk geld op, ook externe 
data kunt u te gelde maken. Vraag is uiteraard: hoe dan? 

Vroeger stuurde u als marketeer direct mailings naar het volledige klantenbestand en hoopte u op 
respons. U deed aan bomb the base. Tegenwoordig heeft u door digitalisering, mobiele telefoons 
en de opkomst van social media toegang tot oneindig veel data. Zie daar: big data. Deze data geeft 
u inzicht in het gedrag, de behoeften en de persoonlijke voorkeuren van klanten. Daardoor kunt u op 
het juiste moment via het juiste kanaal reageren op de behoefte van de klant. 

Numbers have an important story to tell. 
They rely on you to give them a voice. 

Stephan Few 
Data Visualization Expert 
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Die gerichte acties zijn ook nodig, want klanten zitten niet langer te wachten op uw algemene 
mailing. Even Googlen - en ze weten wat ze weten willen. 60% van de buyer journey is 
daardoor al afgelegd vóór een klant überhaupt met uw verkoper praat. Hoe die reis verloopt, 
is voor iedereen anders. De één kijkt op Facebook of Twitter, de ander op een vergelijkingssite 
of forum. De klassieke salesfunnel bestaat daardoor niet meer. De customer journey is een 
continu proces waarin niet langer meerdere wegen naar Rome leiden, maar ontelbare wegen.  

Aan marketing de taak de klant op iedere route een stap voor te blijven. Dat doet u door in kaart te 
brengen hoe uw doelgroep zich online gedraagt en door een omni-channelbeleving te creëren. Met 
alleen inzichten uit interne data redt u dat niet. Als u deze kennis aanvult met externe data, komt u 
wél een heel eind.

5.1 BUYER JOURNEY IS EEN CONTINU PROCES

Omni-channel marketing means listening to and capturing 
data and behavior from a customer across all channels... 

Loren McDonald
Marketing Automation Evangelist, IBM 
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Externe data zijn alle data die u niet zelf beheert en waar u zelf geen directe controle over heeft. 
Veel van de extern beschikbare data zijn ongestructureerd. Volgens onderzoek van IDC zijn 
ongestructureerde big data zelfs goed voor zo’n 90% van alle beschikbare digitale klantgegevens. 
De verwachting is bovendien dat dit percentage alleen nog maar stijgt. Ongestructureerde data 
vraagt nog meer analyse capaciteit en vaardigheden. Het is dus essentieel om alle databronnen 
goed met elkaar te combineren en de juiste tools en mensen in huis te halen. Of een klant nu online 
of offline interactie zoekt, u moet de klant via alle kanalen kunnen identificeren als een single 
persona.

5.2 WAT VERSTAAN WE ONDER EXTERNE DATA?

ongestructureerde big 
data zijn goed voor zo’n

90%
van alle beschikbare 

digitale klantgegevens 

Model: 360  klantbeeld

De scheidingslijn 
tussen interne en 
externe data is niet 
altijd even zwart-
wit. Zo kunt u de 
potentie van een 
klant inschatten op 
basis van interne 
data, maar kan 
externe bedrijfsdata 
dit plaatje verder 
aanvullen. 
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Het inzetten van externe data in B2B-marketing sluit 
ongefundeerde aannames uit en creëert nieuwe inzichten in 

gedrag en correlaties die u op het blote oog niet ziet. 
Mark Beekman   

Marketing Director bij Graydon 

Voorbeelden van big datagebruik in B2C zijn er genoeg. B2C-bedrijven werken vaak met grotere 
datasets dan B2B-bedrijven - ze hebben vaak meer websitebezoekers en consumenten hebben 
een groter engagement met B2C-merken en daardoor een meer uitgesproken online meetbaar 
‘sentiment’. Bovendien is het productaanbod vaak breder en zijn consumenten op meer kenmerken 
te segmenteren. Er is simpelweg meer data beschikbaar om patronen te ontdekken. Voorbeelden 
in B2B zijn daardoor vooralsnog gericht op efficiëntie, zoals het verbeteren van inkoop of logistiek. 
Met enige investering in tijd, kennis en systemen kan B2B echter nog veel meer met big data. 
Zoals:

•  Lead scoring. Door interne data (zoals downloads en bedrijfsgrootte) te combineren met externe 
data (zoals reviews en markttrends) achterhaalt u de intentie van een klant. Dit zijn belangrijke 
gegevens voor lead scoring. Hoe meer data, hoe beter u de te nemen acties kunt bepalen. Het 
ranken van leads op basis van behoeften maakt de inzet van resources en campagnes nóg 
doeltreffender.

•  Predictive analytics. Predictive analytics gaat nog een stapje verder. Door interne en externe 
data, algoritmes en uw eigen kennis en ervaring te combineren, kunt u toekomstig klantgedrag 
voorspellen. Het gaat hier om grotere datasets met tot wel 30 verschillende criteria die u alleen 
kunt analyseren met de inzet van softwaretools. 

5.3 BIG DATA IN B2B-MARKETING
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Door zowel lead scoring als de uitkomsten van 
predictive analytics vervolgens in te regelen in 
marketing automation, wordt het gedrag van 
uw doelgroep automatisch passend opgevolgd. 
Iemand die ready to buy is, krijgt direct een 
telefoontje van sales, terwijl een lead die nog 
twijfelt met een aanbieding over de streep wordt 
getrokken. Bedrijven die lead scoring en predictive 
analytics op deze manier inzetten, geven aan twee 
keer zo succesvol te zijn als ervoor.

Externe data helpen context te geven aan je klantenbestand 
– dus aan je interne gegevens. Ze openen je 

blik. 
Mark Beekman   

Marketing Director bij Graydon 
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Dat klinkt allemaal mooi, maar hoe organiseert u dat? Simpel. Door te leren van het verleden. Door 
goed te kijken naar de reis die uw huidige klanten hebben afgelegd om bij uw bedrijf en product 
te komen. U heeft in hoofdstuk 4 ontdekt wie uw meest waardevolle klanten zijn. Door hun buyer 
journey van achter naar voren te analyseren, ontdekt u patronen die inzicht geven in waarom deze 
klanten zo waardevol zijn geworden. Dit heet reverse engineering. 

Volgens de Amerikaanse Computerworld gaat het hierbij om: “breaking something down in order 
to understand it, build a copy or improve it.” U haalt dus de reis die uw klanten hebben gemaakt 
helemaal uit elkaar om te begrijpen waarom zij klant zijn geworden, wat hen overtuigde en via 
welke kanalen zij met u in contact kwamen. Wanneer u dit weet, kunt u deze kennis gebruiken om 
meer bedrijven klant te maken. U ziet namelijk exact waar uw marketingcampagne effectief is en 
waar niet. 

5.4 EVEN EEN STAPJE TERUG

Big data provides the opportunity to model human intent. 
What we’re trying to model is the part of the brain that 

decides how to shop, when to shop and what you want. 
We’re trying to reverse-engineer transactional data to figure 

out what people are going to buy next. 
Mok Oh    

Chief scientist bij PayPal
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Als u nieuwe klanten de juiste weg wilt wijzen, heeft u een routebeschrijving nodig. Pak de reeds in 
hoofdstuk 4 getekende buyer journey er weer bij en neem hierin nu per klantgroep alle contactpunten 
op. Via welk kanaal ontstond het eerste contact? Hoe lang duurde het voor de klant overging naar 
close? Door alle contactpunten van bestaande  klanten te onderzoeken en patronen te ontdekken, 
kunt u nieuwe leads de weg wijzen. 

Vul op de volgende pagina per categorie uw antwoorden in.

5.5 BRENG DE KLANTREIS IN KAART.
STRANGER

• CRM
• ERP
• Marketing automation
• Klantportals, webshops en 

communities
• Documenten van en voor 

klanten, zoals offertes en 
presentaties

• Webanalytics
• Lead Insights
• Social media kanalen

VISITOR

CUSTOMERS

ADVOCATES

LEADS
• Marketing 

Automation
• Web analytics voor 

landingspagina’s 
• Social media

• NPS
• Medewerking klantcase
• Social sharing

• Soovle, 
• Google Console

 Vul de belangrijkste conclusies aan over uw bezoekers:

Vul hieronder de belangrijkste zoekwoorden aan:

Vul aan wat voor gedrag uw leads laten zien:
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Voor reverse engineering van de klantreis heeft u ‘expliciete’ criteria nodig, dus feitelijke data als 
bedrijfsgrootte en branche. Deze haalt u vooral uit uw interne data. Daarnaast heeft u ‘impliciete’ data 
nodig. Impliciet verwijst naar gedrag dat u vooral uit systemen haalt die externe data verzamelen. 
Is er social media-interactie geweest? Welke webpagina’s worden bekeken? En welke informatie 
downloaden klanten? In drie stappen mappen we nu alle belangrijke gegevens uit de klantreis:

Zet de segmenten van uw meest waardevolle klanten op een rij. Zo bepaalt u makkelijk welke 
patronen u wilt onderzoeken. Kies bijvoorbeeld bedrijven uit een bepaalde branche of bedrijven 
met een bepaald inkoopvolume.

Pak de getekende klantreis er weer bij. Geef aan op welke momenten in de buyer journey u 
systemen of tooling heeft die relevante data bieden. Vul de input voor interne data aan met 
systemen voor externe gegevens, zoals social media en analysetools voor zoekgedrag.

5.6 MAPPEN, VERZAMELEN EN ONDERZOEKEN

Stap 1. 

Stap 2. 

Als u weet waar u informatie vandaan kunt halen, kunt u achterhalen welke contacten er 
tussen de klant en uw bedrijf zijn geweest. Stel uzelf vragen als:

•  Is er een patroon te ontdekken in hoe deze groep binnenkwam? Bijvoorbeeld via een blog, 
externe media of een campagne? 

• Is er social mediacontact geweest? 
• Is er een patroon in het sentiment? 
• Werden deze klanten beïnvloed doordat ze een belangrijke influencer volgen? 
• Wat is de open- en clickratio van bepaalde downloads?
• Hoe lang zat er tussen het eerste contactmoment en het sluiten van de deal? 

Stap 3. 

- interactie: antwoordformulier

Zet de
segmenten op 

een rij

Vul aan met
externe data

Beantwoord
hier de vragen
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U weet nu welk pad uw leads hebben bewandeld voor ze klant bij u werden. Plaats nu voor 
toekomstige klanten op de juiste punten de juiste richtingaanwijzers. Met tooling kunt u deze weg 
alsmaar verder optimaliseren. Zo brengt de tool ‘Lead Insights’ bijvoorbeeld in kaart wie er op uw 
website zit. 

Deze tool koppelt namelijk het IP-adres aan de grootste bedrijvendatabase van Nederland. U weet 
vervolgens precies wie deze bedrijven zijn én bovendien hoe fnancieel stabiel ze zijn. Met deze 
data weet u wat voor soort bedrijven op uw website zitten, maar bijvoorbeeld ook welke groepen 
vervolgens afhaken. Bovendien kunt u automatisch landingspagina’s personaliseren op basis van 
deze gegevens. 

5.7 LEAD SCORING EN PREDICTIVE ANALYTICS TOOLS

Marketing zit op het snijvlak van breaking the rules en 
applying to the rules. Je moet daarom af en toe een grens 
overgaan om te zien of iets werkt. Dat kun je van te voren 

niet altijd voorzien of voorspellen.
 

Tim Wolff 
Directeur Marketing (zakelijke markt) bij Ziggo

https://www.graydon.nl/marketing-bedrijfsinformatie/leadgeneratie 
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Door interne data aan te vullen met externe data ontdekt u welk deel van uw B2B-marketing 
effectief is. Ook ontdekt u waar in de klantreis optimalisatie mogelijk is. Door deze manier van 
werken spendeert u uw marketingbudget aan prospects en klanten die uw investering waard zijn en 
werkelijk iets opleveren. U haalt dus meer uit uw marketingeuro, doordat u effectiever en efficiënter 
werkt. 

Om datamining en analytics naar een hoger niveau te tillen, moeten B2B-bedrijven investeren in 
systemen én in mensen. Dat gebeurt ook steeds meer, getuige de CMO Survey. Marketeers geven 
steeds meer uit aan marketing analytics - van 6,4% in 2015 tot 11,7% in 2018. Als marketeers nu 
ook nog analytischer gaan denken en écht iets met big data gaan doen, gaan bedrijven de komende 
jaren big verdienen.

5.8 MEER INVESTEREN

uitgave marketeers aan 
marketing analytics

2015 2018

6,4% 11,7%

NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste learnings en voordelen of ga verder naar hoofdstuk 6. 
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6.Creëer een data 
driven buyer  
persona.
U weet nu wie uw meest waardevolle klant is. En daarmee ook wie uw ideale klant 
is, de zogenaamde buyer persona. Maar wat weet u echt van hem of haar? Meer 
dan u denkt waarschijnlijk. Tips om een nog betere klantprofiel te ontwikkelen: een 
data driven buyer persona. 

Een buyer persona is een fictief personage waarmee u uw klantsegmenten letterlijk een gezicht geeft. 
Een buyer persona maakt inzichtelijk wie uw ideale klant is en biedt daarmee een referentiekader 
bij het creëren van content, het bieden van klantenservice, het bedenken van campagnes en 
bijvoorbeeld het ontwikkelen of aanpassen van producten. Een goede buyer persona vormt kortom 
de basis van marketing, sales, productontwikkeling - en dus van uw bedrijf.

Vroeger (niet eens zo héél lang geleden) maakten bedrijven hun buyer persona op basis van 
demografische gegevens, interviews en de verkoopgeschiedenis van klanten. Veel meer ingrediënten 
hadden ze niet. Veel marketeers hebben bovendien commentaar op het ontwikkelen van buyer 
persona’s, omdat marketingbureaus het laten overkomen als een simpele invuloefening:

Met de komst van databronnen en geavanceerde analysetools (bijvoorbeeld Google Analytics 
en social media) kunt u echter data driven buyer persona’s creëren die een veel nauwkeuriger 
beeld geven. Dat komt doordat ze zijn gebaseerd op feiten in plaats van op onderbuikgevoel. 
Door kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren en door te zoeken naar patronen in de 
onderzoeksresultaten, krijgt u inzicht in de wensen en behoeften van uw buyer persona waardoor u 
uw conversie kunt verhogen. 

6.1 WAT IS EEN DATA DRIVEN BUYER PERSONA
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Goede buyer personas vertellen een verhaal over je 
doelgroep. Een verhaal dat gebaseerd is op data en feiten, 
niet op aannames. Vul je kwalitatieve onderzoek dus ook 

altijd aan met kwantitatieve analyses om de data te valideren 
en tot nieuwe inzichten te komen. Zo kun je de klant écht 

centraal zetten.  
Lisanne Barnaart  

Content Marketeer bij Graydon

Het is tijd om te datacrunchen. Afhankelijk van de hoeveelheid data die u heeft en hoe goed de
kwaliteit van deze data is, ontwikkelt u met behulp van de onderstaande gegevens een data driven
buyer persona. Op de volgende pagina’s leert u hoe.

NAAM

KLANTDATA

LEAD DATA

ONLINE DATA

6.2 ZO MAAKT U EEN DATA DRIVEN BUYER PERSONA

* Uit welke bronnen kunt u kwantitatief onderzoek doen naar uw data driven buyer persona? 
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6.3 ONLINE DATA

Bij buyer persona onderzoek denken die meeste mensen direct aan kwalitatief onderzoek. En dat 
biedt natuurlijk ontzettend veel nieuwe inzichten, maar ook kwantitatieve data mag u niet vergeten. 
Wanneer u meer over uw buyer persona  wilt weten, zit er veel informatie verscholen in alle online 
data. Immers: 70% van de buying journey start online en is afgelegd voor een klant in aanraking 
komt met sales. Hoe ziet die reis van uw buyer persona eruit? En wat zegt dit over de buyer persona? 
Uw data vertellen u hier veel over. Hoeveel precies hangt af van de tools waarmee u werkt. 
Hier volgen tips om het online gedrag van uw (potentiële) klant in kaart te brengen.

 TIP 
Zoekgedrag van uw buyer persona
Als u weet welke zoektermen vaak voorkomen, weet u wat uw buyer persona bezighoudt en met 
welke vragen hij zit. Zoekwoorden vertellen u een hoop over uw buyer persona. Lees hoe u in een 
aantal beknopte stappen meer informatie haalt uit uw keyword research. 

Houd een brainstorm met marketing, sales en service: welke vragen hebben uw buyers? Welke 
zoektermen passen daarbij? Zet de buyer persona centraal en schrijf alle relevante thema’s 
en woorden op waar deze buyer misschien op zoekt. Maak een zogenaamde mindmap, zodat 
u makkelijk associaties kunt leggen.

Stap 1. 
HOUD EEN BRAINSTORM

Marketing Manager

Meer leads

Waardevolle klanten

Conversie

Social data

Online data

Leadanalyse

van de buying journey 
is online afgelegd

70%
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Stap 2. Stap 4. 

Stap 3. 

KIJK BIJ DE CONCURRENT MATCH DE KEYWORDS PER FASE

• Prospectbestanden
• Database Tools
• Data inkopen
• Voordelen data 

inkopen

CONSIDERATION

DECISION

AWARENESS
• Tips voor database 

marketing
• Meer leads vergaren

• Vergelijk X met Y
• Beste database

ONDERZOEK HET VOLUME

Waar schrijven uw concurrenten over? En zitten er gaps met uw eigen keywords? Vul deze 
woorden zo nodig aan. 

U heeft nu een redelijk beeld van welke zoektermen uw buyer persona gebruikt om op zoek 
te gaan naar informatie. Match nu alle woorden per fase in de buyer journey. Hier komt een 
stukje inzicht en logisch verstand bij kijken. 

Zet alle belangrijke thema’s in Excel en ga na wat het zoekvolume is van deze woorden. U kunt 
dit onderzoeken met gratis tools als Google Search Console en Soovle. 



96 97

 TIP 
Websitegedrag van uw buyer persona
Door uw keyword research weet u al een hoop over wat uw buyer beweegt, waar hij op zoekt en in 
welke fase hij zit. Onderzoek naar het gedrag dat leads en klanten vertonen op uw website, geeft u 
een volgend puzzelstukje. 

 TIP 
Social data
Wat is trending? Welke onderwerpen krijgen veel likes? Wie liken ze, wat houdt ze bezig en over welke 
onderwerpen posten ze zelf berichten? Ook hiervoor zijn handige tools beschikbaar. Bij Facebook 
kunt u een analyse van uw bezoekers en hun klikgedrag maken. LinkedIn biedt Lead Accelerator 
waarmee u in kaart brengt welke beroepsprofielen uw website bezoeken. En ook Twitter
biedt de mogelijkheid analyses op profielniveau te maken. Zo krijgt u nog meer nieuwe inzichten
over uw buyer persona.

Het nadeel van de data in Google Analytics is dat u wel kwantitatieve gegevens krijgt over bezoekers, 
maar niet weet wie zij zijn. Gelukkig zijn er verschillende tools op de markt die het IP-adres van 
uw bezoeker kunnen koppelen aan een database, zodat u dit wel inzichtelijk krijgt. Bekijk eens de 
mogelijkheden van Lead Insights. 

Ga eens op verkenning in uw Google Analytics en stel uzelf eens de volgende onderzoeksvragen:
 • Komen mijn buyers binnen via de zoektermen uit voorgaand onderzoek?
 • Op welke pagina’s komt het meeste verkeer binnen? 
 • Via welke kanalen komen bezoeker het meeste binnen? 
 • Welke devices gebruiken zij? 
 • Welke pakketprijzen of producten bekijken zij het meeste? 
 • Welke productpagina’s hebben de hoogste bounce rate?

Ga op 
onderzoek

uit
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Niet alleen kunt u data-analyses maken van uw buyer persona aan het begin van hun buyer journey. U 
heeft ook veel data in handen als het gaat om hoe uw leads reageren op uw boodschappen. Waar zijn 
ze gevoelig voor? En wat werkt niet bij welke doelgroep? Als u een emailprogramma heeft of gebruik 
maakt van Marketing Automation kunt u tot veel inzichten komen, zoals:
 
• Welke items worden veel geopend? Wat hebben die thema’s gemeen?
•  Welke leads converteren het snelst van MQL (marketing qualified lead) naar  

SQL (sales qualified lead)?
• Zijn er verschillen in de duur van het proces of de mate van interactie per functie of bedrijfstype?
• Waar gaan deze klachten over?

6.4 LEAD DATA Data Driven
Buyer Persona

 
PERSONALIA
Marketing Bob

FUNCTIE
Marketing Manager

OPLEIDING
NIMA B

 
SECTOR

B2B, Retail

Awarnes topics:
Tips databasemarketing verbeteren

Consideration topics:
Hoe databaseanalyse maken

Close:
Tool databasemarketing verbeteren

Buyer journey duur:
6 maanden
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Niet alleen leads geven u veel inzichten. Intern beschikt u over veel data van klanten die meer 
duidelijkheid kunnen geven over uw buyer persona. Neem uw klantdata eens onder de loep. 
Wat u precies ontdekt, hangt af van hoe goed uw CRM is ingericht en wordt bijgehouden. Maar 
onderzoek bijvoorbeeld eens:
 
• Uit welke branches komen de meeste klanten?
• Welke omvang hebben deze bedrijven?
• Welke producten nemen bepaalde typen bedrijven af?
• Is daar een patroon in te herkennen?
• Hoe vaak nemen bedrijven gemiddeld bij u af?
• Wat is de gemiddelde orderwaarde?
• Hoelang is het salestraject van eerste contactmoment tot deal?
• Hoe vaak zijn er klachten?

6.5 KLANTDATA Data Driven
Buyer Persona

 
PERSONALIA
Marketing Bob

FUNCTIE
Marketing Manager

OPLEIDING
NIMA B

 
SECTOR

B2B, Retail

Awarnes topics:
Tips databasemarketing verbeteren

Consideration topics:
Hoe databaseanalyse maken

Close:
Tool databasemarketing verbeteren

Buyer journey duur:
6 maanden

Gemiddelde oderwaarde:
20.000

Frequentie in afname:
Contractverlening eens per jaar

Klantwaarde:
Categorie AAA
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Tip: Niet iedereen zoekt op exact dezelfde termen. Google 
krijgt er per dag zelfs 20% nieuwe zoektermen bij. Voer dus 
regelmatig het zoekwoordenonderzoek opnieuw uit en pas 

eventueel het profiel van de buyer persona en de campagnes 
op deze nieuwe inzichten aan. 

Als website moet je het beste antwoord zijn op de vragen 
van je (potentiële) klanten. Zorg daarom ook dat je gevonden 

wordt op de zoektermen die belangrijk zijn binnen jouw 
doelgroep. 

 
Stephanie Matse 

Usability en Webanalist bij Graydon
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Marketers have focused on the need rather than the user. 
Buyer personas are an abstraction, but they put more focus 

on users. Metaphorically speaking a keyword is a stick figure 
while a persona is an action figure - meaning a persona is a 

more robust representation of a user and their intent.  
Mike King  

Blogger voor Moz en Founder & Digital Marketing Consultant bij iPullRank, NYC

Naast kwantitatief dataonderzoek blijft kwalitatief onderzoek altijd nodig. De reden daarvoor is 
dat alles wat we hiervoor hebben beschreven gaat over een pull-push-relatie. Wij schrijven, zij 
vinden ons - of niet. Houd daarom ook interviews waarbij u wederom op zoek gaat naar patronen. 
Waar komen reacties van klanten en prospects overeen? Volg daarbij de volgende stappen:

1.  Bepaal de onderzoeksvraag. Wat wilt u onderzoeken? Mediagebruik? Of bijvoorbeeld de 
overwegingen in het koopproces?

2. Stel de vragenlijst op
3. Maak een grid (in excel) waarin u de antwoorden kunt invullen
4. Neem de interviews af
5. Verwerk de antwoorden in het grid
6. Ga op zoek naar patronen in het grid (ga dus weer dataminen)

6.6 KWALITATIEF ONDERZOEK
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Wilt u meer weten over het opstellen van buyer persona’s op basis van hun doelen? Lees dan 
ook dit artikel eens. 

Daar staat u dan – voor uw nieuw verzamelde berg met data. Tijd om er een buyer persona van 
te maken: een goede optelsom van uw kwalitatieve en kwantitatieve data. Hoeveel verschillende 
buyer-profielen u moet maken? Misschien één, misschien tien. Of twintig. De doelen van de buyer 
vormen uiteindelijk het uitgangspunt - en niet zozeer de functieomschrijving, de bedrijfsgrootte of 
uw verschillende producten. 

Met het uitgebreide profiel van een buyer persona op zak, kunt u effectiever zakelijke beslissingen 
nemen. Maar hoe past u uw buyer persona toe in uw campagnes? Dat leest u in het volgende 
hoofdstuk. 

6.7 OPTELSOM NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste conclusies of ga verder naar hoofdstuk 7. 

http://tonyzambito.com/importance-goal-directed-behaviors-buyer-personas 
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7.Bepaal uw  
marketingmix 
voor de customer 
journey.
Iedere klantreis is uniek. En dankzij slimme tooling stemt u uw marketingactiviteiten 
daarop af. Marketing 2.0 wordt dus één-op-één-marketing. Tijd om keuzes te 
maken voor uw marketingmix. Bepaal welke klantgroepen u (geautomatiseerd) via 
welk kanaal en met welke boodschap gaat benaderen.

Voorheen werd de customer journey opgesteld op basis 
van veronderstellingen over ‘de ideale klant’: de klant die 
de route aflegt zoals marketing hem bedoeld heeft. Met 
gebruik van data kunnen we de customer journey nu veel 
nauwkeuriger en op individueel niveau vastleggen en 
sturen. Door het gedrag te analyseren en zogenaamde 
datatriggers (automatische acties) in te stellen in systemen 
als marketing automation en CRM, kunt u beter inspelen op 
de actuele behoefte van de lead of klant. Zoals bijvoorbeeld 
automatisch een aanbieding versturen aan iemand die een 
aantal keer een specifieke productpagina heeft bezocht.
 
Een goede ontwikkeling, want geen enkele klant loopt nog 
naar de winkel om te zien ‘wat ze hebben’. We oriënteren, 
vergelijken, en onderzoeken eerst wat we willen hebben 
en vervolgens waar we dat willen kopen. Legde de massa 
vroeger nog keurig een ‘reis’ af van de reclamefolder naar 
de winkel, tegenwoordig volgt eenieder zijn eigen pad en 
zijn er dus ontelbaar veel meer paden te volgen. 
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In voorgaande hoofdstukken heeft u veel data over uw klanten en prospects verzameld. Nu gaat u 
bepalen welke middelen u op welk moment inzet en hoe u dit zoveel mogelijk automatiseert. 

U ontwikkelt hiervoor een customer framework: elke klantreis is anders, maar toch bepaalt marketing 
achter de schermen een aantal verschillende routes voor hoe die reis kan verlopen. Marketing wordt 
als het ware een reisbureau. De bestemming is helder, maar de weg ernaartoe verschilt. Daarom 
biedt marketing voor ieder wat wils om op een passende manier naar die bestemming te reizen. 

7.2 CUSTOMER FRAMEWORK: BASIS VOOR DE MARKETINGMIX

7.1 RANDVOORWAARDEN VAN EEN GOEDE CUSTOMER JOURNEY

Waar moet u op letten bij het ontwikkelen en weergeven van de 
customer journey voor uw marketingmix? In de ideale situatie:

•  Krijgt u inzage in elke individuele reis per klant of prospect 
•  Maakt u keuzes voor de opvolging bij iedere belangrijke interactie
•  Automatiseert u processen (datatriggers) om de schaalbaarheid te 

vergroten

Met onderstaande stappen ontwikkelt u uw eigen customer framework. Houd in uw achterhoofd 
dat het samenstellen van dit framework een dynamisch proces is, dat u herziet wanneer klanten 
anders op uw acties reageren. We herhalen de belangrijkste zaken uit de voorgaande hoofdstukken 
om u te helpen vanuit één totaaloverzicht uw framework samen te stellen.

Over wie heeft u het en op wie gaat u zich richten? Maak een indeling van de verschillende 
groepen op basis van informatie uit de voorgaande hoofdstukken. Een mogelijke indeling is: 

• Prospects 
- Waardevolle prospect 
- Minder waardevolle prospect 

• Klanten 
- Eerste aankoop
- Terugkerende klant
- Inactieve klant
- Meest waardevolle klant
- Ontevreden klant

7.3 BEPAAL UW CUSTOMER FRAMEWORK IN 6 STAPPEN

Stap 1. 
MAAK GROEPEN
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Wat wilt u dat er gebeurt met klanten die heel tevreden zijn? En met klanten die inactief 
zijn, maar wel een hoge orderwaarde hebben? Heeft u andere (content)campagnes voor 
deze groepen klaarstaan of zijn er gaps? Teken alle verschillende mogelijkheden uit zodat 
u geen groepen overslaat. Gebruik uw kennis over hoe uw doelgroep interacteert met uw 
producten en reageert op uw boodschappen - en splits de customer journey op basis 
daarvan verder uit: 

•  Prospects
- Veel interactie  
- Weinig interactie  
- Begin van de aankoopfase 
- Middenin de aankoopfase 
- Eind van de aankoopfase 

•    Klanten
- Hoge orderwaarde 
- Lage orderwaarde 
-  Afname van producten en hun potentieel 

(wat nemen ze nog niet af?)
- Reactie op kortingen?  
- Actief met content en social media? 
-  Deelnemer aan een 

klantbeloningssysteem?
-  Al dan niet tevreden (aan de hand van 

NPS)?

Stap 2. 
BESCHRIJF DE INTERACTIE

Vul de analyse nu verder aan met de buyer persona-inzichten die u in hoofdstuk 6 heeft 
opgedaan. Neem het profiel als uitgangspunt, dus bijvoorbeeld een ‘CFO actieve gebruiker’ 
of een ‘CFO prospect’ en vul deze profielen zo goed mogelijk aan met kenmerken als: 

• Bedrijfsomvang
• Branche
• Doelstellingen

Nu u weet op welke klantgroepen u zich richt en hoe zij reageren op uw producten en 
boodschappen, kunt u hun mediagedrag in kaart brengen. Op welke kanalen zijn ze 
actief? Als u dit helder heeft, bepaalt u via welk kanaal u uw marketingboodschap straks 
verzendt. Denk aan:

•  Website (SEO) 
- Desktop 
- Mobile

•  Online display / SEA
•  Online webinars 
•  Events

•  E-mail
•  Mobile apps
•  Social media
•  Outbound calls

Stap 3. 

Stap 4. 

VUL BUYER PERSONA-KENMERKEN AAN

BEPAAL DE COMMUNICATIEKANALEN
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In hoofdstuk 7 heeft u ontdekt welke zoekwoorden passen bij welke buyer in welke fase. Uit uw 
buyer persona-onderzoek kent u daarnaast de doelstellingen en de belangrijkste criteria voor 
het aankopen van uw producten of diensten. Gebruik deze informatie voor het uitvoeren van 
A/B testen. Waarvoor is uw klant of prospect gevoelig? Korting? Cadeaus? Testresultaten? 
Op basis daarvan vult u uw één-op-één-communicatie per klantsegment in. Test bijvoorbeeld 
reacties op:

•  Korting (dan is geld een trigger bij uw 
klant) 

•  Snufjes (dan is uw klant gevoelig voor 
meer functies en toepassingen)

•  Feiten (dan wil uw klant bijvoorbeeld 
whitepapers en onderzoeken lezen)

•   Gemak (dan is snelheid een belangrijk 
kenmerk)

•  Persoonlijk contact en service (dan is uw 
klant gevoelig voor de relatie)

Stap 5. 
BEPAAL DE BOODSCHAP

U weet nu welke klantgroepen u zoeken, via welke communicatiekanalen u iedere groep 
bereikt en welke boodschap hen het meest aanspreekt. Hoe ziet de klantreis er met al deze 
verschillende opties uit? Teken het uit in een customer framework. Maak een flowchart die 
antwoord geeft op de volgende vragen: 

• Welke actie volgt op basis van welk gedrag (een trigger) van de prospect of klant? 
• Welke boodschap staat daarbij centraal? (korting, nieuws of bijvoorbeeld service)
• Welk contentitem of welke campagne of servicemail volgt dus op dat gedrag - en hoe vaak?
•  En via welk medium? (een persoonlijk telefoontje, een e-mail of misschien contact met 

sales?)

De antwoorden op bovengenoemde vragen neemt u op in marketing automation en CRM. 
Daarmee automatiseert u de gehele flow en wordt content aan de hand van bepaalde 
triggers automatisch verzonden, worden campagnes automatisch gestart en krijgen 
servicemedewerkers of sales automatisch bericht dat ze met bepaalde klanten of leads 
contact moeten opnemen.

Stap 6. 
MAAK EEN CUSTOMER FRAMEWORK
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Niet alleen geeft deze manier van werken inzicht in een individuele marketingaanpak. Door 
data op deze manier te analyseren en toe te passen, weet u ook hoe u uw resources het meest 
efficiënt inzet. U kunt immers voorspellen wat uw investeringen opleveren! Heeft sales een 
bepaalde omzettarget? Dan weet u dankzij uw nieuwe inzichten hoeveel leads u ongeveer moet 
vergaren, via welke kanalen u ze met welke boodschap effectief benadert, en hoeveel geld het 
kost om die leads binnen te halen. U kunt per klantgroep heel gericht acties ondernemen. 

7.5 UITKOMSTEN VOORSPELLEN MET EEN DATA DRIVEN B2B 
MARKETING MIX

Voorbeeld: 
• Groep A bestaat uit 500 bedrijven in de oriëntatiefase, die veel op bepaalde keywords zoeken
•  Groep B bestaat uit 2.000 bedrijven in de vergelijkingsfase, die gevoelig zijn voor 

kortingsacties per e-mail
• Groep C bestaat uit 3.500 bedrijven die afgaan op onafhankelijke testresultaten

U kunt iedere groep nu op maat bedienen, 
waardoor u meer rendement uit 
uw marketingeuro haalt.

Prospect

Kenmerken

Kenmerken

Awareness

Soort
product

Kanalen

Kanalen

Boodschap

Consideration

Share of
wallet

Boodschap

Boodschap

Close

NPS

Boodschap

Waarde
A / B / C

Waarde
A / B / C

Mate van
interactie

Mate van
interactie

Aankoop
fase

PotentieKlant

7.4 VOORBEELD VAN EEN SIMPEL CUSTOMER FRAMEWORK
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Geen (potentiële) klant is meer hetzelfde en geen klantbehoefte of -reis kan daardoor nog langer 
standaard worden ingevuld. Gelukkig beschikt u nu over de technologie om te reageren op elke 
beslissing van elke klant, waardoor u uw communicatie exact kunt aanpassen aan de behoeften en 
voorkeuren van dat bedrijf. Met de juiste gegevens, technologie en service maakt u een customer 
journey framework dat de unieke reis voor iedere individuele (potentiële) klant automatiseert.

7.6 UNIEKE REIS AUTOMATISEREN NOTITIES

* Noteer hier uw belangrijkste conclusies of ga verder naar hoofdstuk 8. 
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8. Wordt u data 
driven B2B market-
er of the year?
Data zijn geen doel op zich. Ze bieden een 360 graden beeld van uw bedrijf, klanten, 
prospects en markt, zodat u waardevolle keuzes maakt. Tijd dus om de mouwen 
op te stropen en aan de slag te gaan. Waar u begint? In deze checklist staan alle 
actiepunten uit de voorgaande hoofdstukken overzichtelijk op een rij. De marketeer 
die moeiteloos deze checklist invult, mag zich gerust ‘Data Driven Marketer of The 
Year’ noemen. 
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Bent u de Data Driven B2B 
Marketer of The Year?

1

1.    VOORDELEN DATA DRIVEN MARKETING.
 Ik ken alle voordelen van data driven marketing.

 Ik weet aan welke KPI’s data driven marketing in mijn organisatie kan bijdragen.

2. BEPAAL UW DATA-AMBITIES.
  Ik weet in welke fase van volwassenheid mijn organisatie zit, kijkend naar het data  

driven maturity model.

  Ik weet welke stappen ik op korte en lange termijn moet zetten om naar een  
volgende fase te komen.

3. MAAK UW DOELEN VISUEEL INZICHTELIJK.
 
 Ik heb mijn marketing strategy map doorvertaald naar duidelijke KPI’s.

  Ik heb alle belangrijke KPI’s en real-time resultaten in een visueel en  
overzichtelijk dashboard.

Checklist

JA NEE
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4. HAAL MEER WAARDE UIT UW INTERNE KLANTDATA.
  Ik heb mijn interne data en systemen ‘gemapt’ in de volledige klantreis. 

 Ik weet welke touch points mijn leads doorlopen en hoe ik die data kan analyseren.

  Ik heb inzicht in de kwaliteit van mijn interne klantdata en weet welke stappen  
ik moeten nemen om deze te verbeteren. 

  Ik weet wie mijn meest waardevolle klanten zijn en heb mijn portefeuille ingedeeld  
in duidelijke segmenten.

5. HAAL MEER WAARDE UIT EXTERNE DATA.
 
  Ik heb mijn externe data en systemen ‘gemapt’ in de volledige klantreis.

 Ik weet welke touchpoints mijn leads doorlopen en hoe ik die data kan analyseren. 

  Ik heb inzicht in de kwaliteit van mijn externe klantdata en weet welke stappen ik  
moeten nemen om beter inzicht te hebben in de klantreis.

   I k weet welke klantreis mijn meest waardevolle klanten hebben 
 afgelegd voor zij klant werden. 
 

6. CREËER EEN DATA DRIVEN BUYER PERSONA.
 
  Ik heb mijn buyer persona profielen aangevuld met kwantitatieve gegevens over  

online (zoek)gedrag.

  Ik heb mijn buyer persona profielen aangevuld met kwantitatieve gegevens over de   
engagement op campagnes.

  Ik heb mijn buyer persona profielen aangevuld met kwantitatieve gegevens over mijn  
bestaande klanten.

7. BEPAAL UW MARKETINGMIX VOOR DE CUSTOMER JOURNEY.
 
 Ik heb een data driven customer framework voor zowel prospects als klanten.

  Elke klantreis is uniek en toegespitst op het gedrag en het profiel, op basis van de data  
die voorhanden is.

8. FOCUS EN PRIORITEITEN.
 
  Ik weet wat ik de aankomende 3 maanden ga doen om data driven marketing te  

verbeteren.

JAJA NEENEE
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Heeft u de gehele checklist ingevuld? 
Heeft u alles helder en uitgewerkt?

 Ik weet wat ik op de lange termijn ga doen om data driven marketing te verbeteren.

 Ik weet welke klantsegmenten en prospects focus krijgen om mijn winst te verhogen.

Maak actieplan Data Driven Marketing

Uitreiking 

Data Driven 

Markter 
Awards 
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Gefeliciteerd!
U bent nu Data Driven  

B2B Marketer of The Year.  
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