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ACTIE 
in de taxi!
Een belangrijke waarde bij Bambuu. Maar soms wil je eens wat verder 
nadenken over de uitdagingen waar je voor staat.

Iedere maand publiceren onze Strategen een nieuwe Thought Starter. Dit 
zijn verdiepende artikelen over ontwikkelingen in business, strategie en 
digital marketing.

Het doel is om marketeers, managers en ondernemers aan te zetten tot 
nadenken over hun marketing & commercieel beleid. Laat je inspireren 
door de 13 artikelen in dit document!

Iedere maand een Thought Starter ontvangen?  
Meld je nu aan voor onze exclusieve mailinglist.

Aanmelden
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John Wanamaker was het, die de beroemde zin uitsprak: “Half the money I spend on advertising is wasted; 
the trouble is I don’t know which half.”

Vandaag de dag is dit gelukkig niet meer denkbaar. Marketeers beschikken over ontelbare tools die helpen 
bij het inzichtelijk maken van resultaten uit marketing & advertising.

Dat is maar goed ook! Je bepaalt doelstellingen en om deze te realiseren investeer je schaarse middelen in 
mensen en kanalen. Idealiter wil je van iedere euro weten of deze goed besteed was, of dat er een betere 
bestemming voor is.

Oké, aan de slag! Want met een bundeltje cijfers ben je nog niet klaar. Nee, echte winnaars zijn de bedrijven 
die in staat zijn om:

1. input en output te meten van marketingacties
2. cijfers te vertalen naar inzichten
3. op basis hiervan vervolgacties te bepalen
 
Iedere dag een beetje beter, zeggen we wel eens. Wat heb je hiervoor nodig?

Succes door 
data inzicht en ritme

John Wanamaker was het, die de beroemde zin uitsprak: “Half the money I 
spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.”

Op basis van de doelstellingen bepaal je een 
marketingaanpak. Wat gaan we doen? De aanpak 
bevat activiteiten (zoals ontwikkeling van content, 
verbetering van website) en kanalen die worden 
ingezet om bereik te genereren.

Goede  
marketingaanpak
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Dashboarding

Zodra je de juiste KPI’s hebt bepaald, kun je deze beschikbaar gaan maken. Belangrijk is om een overzicht te 
creëren dat regelmatig (of realtime) de juiste KPI’s beschikbaar maakt op een toegankelijke en overzichtelijke 
manier. 

Dit kan eenvoudig in Google Spreadsheets of Excel. Voordeel hiervan is dat iedereen dit heeft en begrijpt.

Als marketing bureau werken wij voor klanten vaak met geavanceerdere systemen. Goed voorbeeld is Google 
Data Studio: hiermee kunnen we eenvoudig belangrijke informatie uit Google Analytics en vele andere 
bronnen ontsluiten. Daarnaast zijn wij continue bezig met het uittesten van nieuwe tools om betere inzichten 
te krijgen.

Terugkijkende KPI’s zijn cijfers die een bepaalde output weergeven. Voorbeeld; hoeveel offerte 
aanvragen hebben we binnen gekregen via de website?
Voorspellende KPI’s zijn cijfers op basis waarvan we kunnen voorspellen of we goed op weg zijn. 
Voorbeeld; hoeveel kwalitatieve bezoekers hebben we aan weten te trekken via een bepaald kanaal?

Strak ritme
Heb je de juiste cijfers in beeld? Zorg dat je een regelmatig initiatief hebt waarin de belangrijkste KPI’s 
worden geanalyseerd en besproken. Hieruit creëer je inzichten. Op basis van deze inzichten bedenk je 
experimenten waarmee je KPI’s positief kan beïnvloeden.

Voorbeelden van experimenten:

We willen meer bereik, dus implementeren en extra advertentiekanaal. We kunnen bijvoorbeeld Google 
Display Ads lanceren.
We hebben veel bereik maar te weinig bezoekers hieruit. We gaan experimenteren met nieuwe ad 
varianten en advertentieteksten.
We willen meer aanvragen uit de website, dus ontwikkelen een nieuw aanvraagformulier op de 
belangrijkste bestemmingspagina’s binnen de website.

Wat je kiest is afhankelijk van jouw KPI’s en draagt daarmee direct bij aan het realiseren van jullie 
doelstellingen. Zorg dat dit geen ad-hoc activiteit is, maar bijvoorbeeld tweewekelijks of maandelijks is 
geborgd. 

Hulp bij realiseren van meer inzicht en ritme?

Fabian Slosse
28 november 2019

Maandelijks de  
Thought Starter in je mailbox?
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Een veelvoorkomend issue binnen B2B-organisaties is een 
matige aansluiting tussen marketing en sales. Marketing 
genereert de lead - sales vindt de kwaliteit ondermaats. 
Frustrerend! Dit fenomeen kent twee belangrijke oorzaken:

1. Niet goed geïmplementeerde marketingaanpak. Direct na 
de leadgen wordt sales op pad gestuurd met (nog) niet goed 
gekwalificeerde, koude leads.

2. Marketingaanpak is niet compleet. Er hangt een fuik in het 
water, terwijl we voor de écht mooie, grote vissen met een 
harpoen de zee op zouden moeten. 

Hoe groot is het  
gat tussen marketing  

en sales in jouw organisatie?
Maak kennis met de voordelen van Account Based Marketing

Wie anno 2019 aan de slag gaat met 
marketing, krijgt te maken met funnels. 
De funnel illustreert de reis die een 
klant aflegt van een ‘probleem’ naar een 
‘oplossing’ (aankoop). Marketeers willen 
deze koopreis beïnvloeden, met als doel 
het genereren van een lead of een sale.

The Good  
Old Funnel

Als we optimaal rendement willen halen uit onze marketinginvestering, is een betere aansluiting met sales 
essentieel.
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Niet zaligmakend

Hoewel Inbound Marketing een effectieve aanpak is, is het niet zaligmakend. Een belangrijk issue is dat we 
afhankelijk zijn van wie ons vindt. De ervaring leert dat lang niet alle gegenereerde leads (direct) waardevol 
zijn. De lead kan non-qualified zijn, of simpelweg nog niet klaar voor sales. Dit zorgt voor gefrustreerde 
gezichten op de sales-afdeling :-(

Deels wordt dit opgelost door implementatie van Marketing Automation. Hiermee worden contacten (semi-)
geautomatiseerd opgewarmd, voordat we er tijd aan gaan besteden. Zo zorg je voor gekwalificeerde, warme 
leads die klaar zijn voor sales-opvolging.

Maar dit is niet het hele verhaal:
Als we al weten wie onze droomklanten zijn, is er een aanvullende aanpak mogelijk. Een tactiek waarbij 
we in de driverseat komen. Als we een lijst met potentiële droomklanten hebben, zijn we namelijk in staat 
om marketingprogramma’s af te stemmen op individuele key-accounts. Maak kennis met Account Based 
Marketing.

Inbound Marketing is de bekendste techniek om leads te genereren op basis van de funnel-theorie.
De marketeer ontwikkelt content die mensen helpt in hun beslissingstraject. De content brengen we naar de 
doelgroep, via bijvoorbeeld zoekmachines of social media. Mensen die de content geconsumeerd hebben, 
worden verleid tot interactie. Zo genereren we een lead of een sale.

Account Based Marketing (ABM)
ABM is een marketingstrategie waarbij specifieke accounts centraal staan, in plaats van een markt, 
product of kanaal. We selecteren bedrijven waar we graag voor willen werken en stemmen hier een 
(semi-)maatwerk marketing- en contentprogramma op af.

Hey, is dat niet gewoon sales? Nee, zeker niet. De accounts waarmee je aan de slag gaat zijn namelijk nog niet 
klaar voor sales. En zoals we inmiddels weten: verkoop aan koude contacten leidt alleen maar tot frustratie. 

ABM helpt je om:

zelf aan bal te zijn als marketeer; je kunt actief aan de slag met de meest veelbelovende accounts 
(driving seat) en bepaalt zelf waar je tijd aan besteedt. 
eerder in traject waardevolle relaties aan te gaan met kopers, nog voordat iemand begint met oriëntatie.
 relaties te starten vanuit inhoud in plaats van transactie; eerst praten over oplossingen en dan pas over 
producten, diensten en tarieven en voorwaarden.
de concurrentie de pas af te snijden doordat er al een relatie ligt voordat iemand begint met inkopen.
 betere alignment te krijgen met sales doordat er gekwalificeerde, ‘warme’ leads worden afgeleverd.
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Hoe werkt ABM?
Een ABM-strategie is per definitie maatwerk. Deze stappen maken altijd onderdeel uit:

Manuel Ditiecher
23 oktober 2019

Maandelijks de  
Thought Starter in je mailbox?
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1. Definieer target audience
We bepalen als eerste op welke segmenten onze ABM-strategie zich gaat richten. Vaak zijn dit de grotere 
accounts, met complexere DMU’s. Als het goed is sluit onze targeting aan op het overkoepelende Business- of 
Commercieel Plan. Pak deze stap op in samenwerking met sales!

2. Opstellen Hitlist & DMU
We ontwikkelen een hitlist en brengen per account in kaart hoe de Decision Making Unit is opgebouwd 
(initiators, gatekeepers, buyers, deciders, users,  influencers). Aannames doen is prima in dit stadium.
Voor het opstellen van een hitlist gebruiken wij vaak Sales Navigator.

3. Solution mapping, Content en Kanalen
We segmenteren de hitlist op solutions binnen ons portfolio. Per solution brengen we de buyer journey in 
kaart. Aan iedere fase van de Buyer journey koppelen we minimaal één passend content-item. Dit kunnen 
zijn: nieuwsberichten, blogs, whitepapers, case studies, tests, brochures, factsheets. Daarbij vormen we een 
beeld van de passende kanalen per fase van de journey. Deze kunnen zijn: advertising, LinkedIn connectie of 
InMail, DM, e-mail, telefoon. Basis criterium is dat we onze klant helpen om een betere beslissing te maken. 

4. De benadering
Hier starten we de benadering van de juiste personen. Dit kunnen we zo complex maken als we willen. Een 
goede start is om een online connectie te leggen met de initiators, waarbij we een interessante whitepaper of 
checklist delen.

5. Interactie management (& automation)
Benadering leidt als het goed is tot interactie. Iemand reageert op onze ads, connectieverzoek of bericht. 
Hier is het belangrijk om vanuit de inhoud een relatie op te gaan bouwen met de lead. Zo loodsen we deze 
door de buyer journey. In bepaalde situaties kan een geautomatiseerd marketingprogramma hier een rol in 
spelen. Voor het automatiseren van marketingprogramma’s gebruiken wij ActiveCampaign. 

6. Meten en bijsturen
Zoals met alle marketinginspanningen: de eerste setup is ‘waardeloos’. Bij de start zitten we misschien op 
10% van de potentie. De overige 90% (dus: het echte resultaat) komt voort uit continu meten en bijsturen van 
de activiteiten.

Maatwerk is de sleutel als het gaat om ABM. Dit geldt voor de ideale aanpak (dit verschilt per case), 
maar vooral ook voor het afstemmen van onze communicatie op de behoefte van het betreffende 
account. 

Met ABM hebben we een geweldige aanvulling op het lopende Inbound Marketing programma. Aan de slag 
met ABM in 2020? Plan een vrijblijvende sparring sessie met één van onze Marketing Strategen.10% van 
de potentie. De overige 90% (dus: het echte resultaat) komt voort uit continu meten en bijsturen van de 
activiteiten.
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Voor veel ondernemers is marketing een essentiële discipline binnen de bedrijfsvoering. Maar hoe bepaal je 
wat marketing mag kosten? Methodes die we het vaakst tegenkomen:

De mogelijkheden om je 
marketingbudget te bepalen

Het najaar staat voor de deur! Tijd voor de jaarlijkse budgetronde. Je bepaalt 
hoeveel en welke inkomsten je wilt genereren - en welke kosten je hiervoor 

wilt gaan maken. Hoeveel wil je groeien? Waar moet die groei vandaan 
komen? Hoe ga je die groei faciliteren?

Je budgetteert niet en kijkt wat er op je pad komt. De meeste MKB-ondernemers budgetteren niet; ze 
bepalen lopende het jaar wat ze willen doen. Vaak reageren ze hierbij op bijvoorbeeld (achterblijvende) 
resultaten of aanbiedingen van leveranciers.

Reageren is hierbij het sleutelwoord, waardoor het beleid een sterk ad-hoc karakter krijgt en activiteiten niet 
goed zijn afgestemd.

Niet-budgetteren is eigenlijk geen optie voor bedrijven met groeiambities. Het betekent namelijk per 
definitie dat er geen doordachte marketingstrategie ligt die de groei moet gaan brengen.

Niet budgetteren

Je neemt de omzet van vorig jaar en telt daar de geprognosticeerde omzetgroei bij op. Hiervan neem je 
een percentage dat je begroot voor marketinguitgaven. Gartner heeft onderzocht dat gemiddeld ongeveer 
11% van de omzet aan marketing wordt uitgegeven. Dit is inclusief investeringen en kosten voor personeel, 
advertising en inhuur derden. In de praktijk zien we deze methodiek regelmatig toegepast, waarbij budgetten 
van 5% tot 10% het vaakst voorkomen.

Vervolgstap is dat je op basis van je bedrijfsstrategie en marketingstrategie een marketingprogramma 
ontwerpt binnen dit kader. Dit kan op hoofdlijnen, zodat je gedurende het jaar ruimte houdt om agile door te 
ontwikkelen.

Ruimte is hierbij het sleutelwoord. Je dwingt jezelf tot activiteiten en kiest daarbij de meest renderende, bij 
voorkeur op basis van gegenereerde data.

Omzetpercentage budgetteren
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Je bepaalt eerst hoeveel nieuwe klanten je wilt aantrekken. Voor deze methode is het goed als je weet wat 
een nieuwe klant mag kosten aan marketingbudget. Hiervoor neem je bijvoorbeeld een bepaald percentage 
van de brutomarge die een klant bijdraagt (aan Life Time Value).

Op basis van bovenstaande cijfers, bepaal je jullie marketingbudget. Pas hierna ga je bepalen welke 
activiteiten je wilt gaan uitvoeren. Je kijkt dus niet naar wat er moet gebeuren om ‘de aantallen te maken’, 
maar naar hoe je een vastgesteld budget zo effectief mogelijk kunt besteden.

Output is hierbij het sleutelwoord; je wijst budget direct toe aan extra omzet. Deze methode is zeer korte-
termijn gericht. Houd er rekening mee dat hier nog geen ruimte in zit voor investeringen (bijvoorbeeld 
nieuwe website) of lange termijn doelstellingen zoals branding en Thought leadership.

Groei budgetteren

Je bedenkt wat je volgend jaar wil gaan doen en begroot hiervoor de kosten. Wat je wil gaan doen kan 
voortkomen uit een vastgestelde strategie, maar kan ook voortkomen uit een brainstorm met jullie team of 
MT.

Vervolgens zet je het programma in gang en monitor je regelmatig of je binnen budget blijft. Hierbij kunnen 
omzetontwikkeling of budget van afgelopen jaren uiteraard als referentiekader dienen.

Actie is hierbij het sleutelwoord. Je hebt vooraf bepaald wat je wil doen en houdt hiervoor budget 
beschikbaar. Deze methode is het meest duidelijk, maar vereist wel een gedegen marketingplan om effectief 
te werken aan je groeidoelstellingen.

Taakstellend budgetteren

Hoe je het ook aanvliegt, zorg in ieder geval voor een gedegen aanvalsplan, afgestemd op jullie 
groeistrategie. Onze strategen hebben hier veel ervaring mee en helpen jullie graag bij het opstellen van het 
marketingbudget voor 2020.

Welke aanpak past het beste bij jullie?

Sietse Kingma
18 september 2019

Maandelijks de  
Thought Starter in je mailbox?
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Ben je als ondernemer de afgelopen jaren flink gegroeid? Maar merk je dat de groei nu stagneert, of 
denk je dat het sneller kan? Dan is het tijd om jullie groeistrategie te evalueren. Als je verder wil groeien, 
heb je globaal de volgende opties:

De snelste manier om groei  
op te voeren

Meer over (het evalueren van) jouw groeistrategie

Al deze strategieën, vragen om een andere marketingaanpak. Wil je snel meters maken? Begin dan met MEER 
verkopen van je BESTAANDE aanbod binnen je BESTAANDE doelgroepen.

Ondernemers vluchten snel naar nieuwe producten of markten, terwijl dit een relatief complexe operatie is. 
Er zit bijna altijd ruimte in de bestaande Product-marktcombinaties. Om deze ruimte te benutten, moet je 
aan de slag met bereik. Een goede eerste stap is vaak:

“Meer mensen bereiken die lijken op jouw klanten.”

meer afzetten van hetzelfde product of dienst in dezelfde markt (marktpenetratie)
met zelfde product of dienst, nieuwe markt betreden (marktontwikkeling)
in dezelfde markt, nieuw product of dienst aanbieden (productontwikkeling)
nieuw product of dient aanbieden in nieuwe markt (diversificatie)

Marketeers kunnen hiervoor werken met look-a-like-campagnes. Op basis van de e-mailadressen van jouw 
klanten, laten we sociale media een doelgroep samenstellen die lijkt op jouw klanten.

Sociale media gaan hierin behoorlijk ver. Zo kan het blijken dat jouw klanten relatief vaak vergelijkbare 
hobby’s hebben, of van dezelfde gerechten houden, zonder dat jij het wist. Denk ook aan andere 
eigenschappen, zoals gezinssamenstelling. Door jouw marketing te richten op mensen die lijken op jouw 
klanten, kunnen we doelgroepen vinden die anders onder de radar bleven.

Meer weten over groeien, look-a-like campagnes of andere methodieken om bereik te vergroten? Bel jouw 
contact bij Bambuu, hij of zij vertelt je er graag meer over.

Erik Dijkman
4 juli 2019

Maandelijks de  
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Jane was er flink mee aan.

Als directrice van een bedrijf in communicatie-cursussen, had ze de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd 
in marketing. Vooral in social media. Vooral in Facebook. Ze beschikt over een bereik van iets meer dan 
26.000 volgers.

Maar Jane maakt zich zorgen. De resultaten hollen achteruit. Het loopt al langer terug, maar het gaat 
steeds sneller. Likes, interactie, kliks naar de website: alles zakt in elkaar.

We zien ze iedere dag: ondernemers die volle bak hebben ingezet op een social medium. En dan verrast 
worden door teruglopende populariteit. Binnen een paar maanden kan je hele investering verdampen. 
Je hebt het niet in de hand. 
 
Toch hoef je het niet te laten gebeuren. Vijf tips om voor te sorteren:

 
Het gevaar van investeren  

in social media
10k likes op Facebook, moet je daar blij mee zijn?

Bedenk vooraf goed wat social media voor jou moet doen. Wil je persoonlijk contact krijgen met jouw 
doelgroep? Een boodschap onder de aandacht brengen? Leads genereren? Of bezoekers naar je website 
halen?

Ieder doel vereist een andere aanpak. Voor lang niet alle doelen is het nodig om heel veel volgers of likes op 
te bouwen. Vraag je dus af of je moet investeren in likes of volgers.

1. Ontwikkel een goede social media strategie

Social media zijn geen doel op zich. Niemand koopt iets voor een praatje prut, of 2x per week posten om het 
posten. Ondernemers hebben een business-doelstelling. Hiervoor is marketing nodig. Hier kan social media 
een rol in spelen.

2. Gebruik socials voor het bereik, het is geen doel op zich
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Hoe wij social media vaak gebruiken? Als kanaal om een specifieke boodschap te verspreiden naar een zeer 
specifiek getargete doelgroep. Kortom, als hyper gericht advertentiekanaal. Regelmatig gebruiken wij social 
media zelfs alleen voor targeting en advertising, zonder dat we überhaupt sturen op meer likes of volgers.

Je hebt in principe niets aan een bak met marketing data, als deze niet van jou is. Je kan het gebruiken 
zolang de eigenaar erover beschikt (en het jou toestaat).

Ga aan de slag om zélf contactgegevens van jouw likes of volgers te verzamelen. Dit kan bijvoorbeeld door 
het aanbieden van relevante, verdiepende informatie, in ruil voor een e-mailadres. Of een inschrijving voor 
een periodieke mailing (of actie-nieuwsbrief, etc.). Uiteraard benut je de kracht van social media om jouw 
conversies aan te jagen! Als je zelf beschikt over contactgegevens & optins, ben je voor het bereik niet meer 
afhankelijk van derden.

3. Focus op de conversie, van earned naar owned

Mariska Plessius
28 mei 2019
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Facebook, Twitter. Voorbeelden van platformen die toch wat uit de gratie geraakt zijn. Dat kan prima zo zijn, 
maar dat betekent niet dat ze waardeloos geworden zijn voor jouw marketingbeleid. Kijk naar Facebook. 
Zeker, de populariteit loopt terug. Maar nog steeds is Facebook het platform met de meeste Nederlandse-
members.

Voor veel klanten (B2C én B2B), halen we via Facebook nog steeds de meeste & goedkoopste resultaten. Het 
is niet te bevatten hoeveel Facebook namelijk weet over haar members & deze data is tegen betaling gewoon 
te gebruiken.

4. Schrijf verlaten socials niet zomaar af

Wed niet op één paard. Probeer dezelfde boodschap via verschillende kanalen naar jouw doelgroep te 
brengen. Daarbij kun je proberen om jouw verschillende socials elkaar aan te laten jagen.

Schrijf bijvoorbeeld een interessant artikel op LinkedIn, plaats de trigger content (goede headline, intro, 
image) met een link op Facebook. Daar kun je lezers bewegen om ook de LinkedIn-page te volgen.

5. Cross channel marketing

Kortom, De 26k likes van Jane: het klinkt mooi, maar zegt niets over de waarde. Uiteindelijk heb ik 
liever drie goede gesprekken dan 26.000 monologen. Focus niet op aantallen, maar op realisatie van 
jouw business-doel. Hoe dan ook, blijf scherp. Als je een trend ziet dat jouw doelgroep een platform 
verlaat, wees bereid om snel je plan aan te passen.

De snelste manier om groei op te voeren 13

https://www.bambuu.nl/aanmelden-thought-starter?utm_source=download&utm_medium=Bundel-thought-starters&utm_campaign=jan-2020


Om kort te gaan: berekenen of je website het goed doet kun je niet generaliseren. Iedere organisatie 
is anders, iedere website is dat ook. Toch heb je een paar indicatoren die van toepassing zijn op bijna 
iedere website.

  
Hoe meet je online effectiviteit?

Paginaweergaven. Time on site. Hits. Help!  
Hoe bereken je of je website het goed doet?

Is jouw website in staat om zelf bezoekers aan te trekken? Met zelf bedoelen we: organisch; vanuit direct, 
organic search (SEO) of referrals (linkjes). Deze bezoekers komen naar jou omdat ze je kennen, of omdat je 
website goed vindbaar is. Via zoekmachines of via links van andere websites.

Alle andere bezoekers? Daar moet je direct werk voor doen of geld in steken. Bijvoorbeeld door het versturen 
van een nieuwsbrief of het opzetten van een Google Ads account. Niet erg, maar niet perse verdienste voor 
jouw website.

Hoe kom je aan bezoekers?

Bounce rate betekent vrij vertaald: het Stuiter Ratio. Hoeveel bezoekers op jouw website stuiteren direct 
weer weg - zonder ook maar ergens op te klikken? Ze gaan (terug) naar een andere website of sluiten de 
browser af, zonder verder te kijken op jouw website.

Bounce is in principe onwenselijk. Je hebt veel geïnvesteerd in het aantrekken van een bezoeker. Liever wil je 
dat deze doorklikt naar verdiepende informatie of een contactpagina.

Houd bounce rate in de gaten

Vaak zie je hoge bounce op specifieke pagina’s, zoals contact. Dit kan te maken hebben met bezoekers die 
alleen op jouw website kwamen voor je adres of telefoonnummer. Sluit dit soort uitkomsten uit in je analyse.

Uitzondering:

Hoe meet je online effectiviteit? 14



Jouw bezoeker landt op een pagina binnen jouw website. Dit noemen we ‘bestemmingspagina’s’. Je kan 
uit Google Analytics een top 10 halen, van belangrijkste bestemmingspagina’s binnen de website. Iedere 
bestemmingspagina heeft een logische opvolger.

Voorbeeld: landt jouw bezoeker op een nieuwsbericht over een productlancering? Dan wil je dat de bezoeker 
doorklikt naar de achterliggende productpagina, of de contactpagina. Via ‘Navigatieoverzicht’ in Google 
Analytics, kun je bekijken of dit nu gebeurt of niet.

Heb je meerdere top 10 bestemmingspagina’s die niet leiden tot een logische doorklik? Werk aan de winkel! 
Pas de pagina’s zo aan dat de logische doorklik ook echt logisch wordt. Bijvoorbeeld door duidelijke 
verwijzingen vanuit de content.

Hoe presteren je bestemmingspagina’s?

Veel mensen kijken naar ‘time on site’. Hoe lang waren mensen op onze site? Het slechte nieuws is: time on 
site is niet relevant. Het is niet perse goed of slecht nieuws als iemand kort of lang op jouw website zit.

Het goede nieuws: je kan ‘tijd’ ook per pagina bekijken. Heb je een ‘navigatiepagina’, waarbij het 
belangrijkste doel is dat iemand doorklikt? Dan wil je een korte tijd. Lange tijd betekent dat de pagina het 
niet goed doet.

Heb je een pagina met een filmpje of lange tekst? Dan wil je een lange tijd. Korte tijd betekent dat de content 
niet geconsumeerd wordt.

Time on site is perspectief

Het is triest, zo’n 98% verlaat gemiddeld een website zonder zich kenbaar te maken. Slechts 2% van de 
bezoekers onderneemt gemiddeld actie (aanvraag, aanmelding, contact, aankoop).

Gaat nog meer dan 98% zonder conversie weg? Over het algemeen presteert je website dan niet goed. Het is 
aan jullie om trucs te ontwikkelen zodat meer bezoekers overgaan tot actie. Kies voor laagdrempelige zaken, 
zoals download van een checklist, of deelname aan een test. Hoe meer bezoekers je converteert, hoe kleiner 
de waste binnen jouw marketingbudget.

Genereer je conversies?

Sietse Kingma
25 april 2019

Maandelijks de  
Thought Starter in je mailbox?

Aanmelden

Voor alle cijfers geldt: het is wat het is. Als ergens 2% staat, dan is het 2%. Dat kun je mooi vinden, of 
niet, maar het gaat erom: what’s next? Voor ieder cijfer kun je acties en tests bedenken om het positief te 
beïnvloeden. En dat is waar het uiteindelijk om gaat: PROGRESSIE!!!

Hoe ziet de lijn eruit?

Hoe meet je online effectiviteit? 15
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377 reclameuitingen per dag, krijgt een Nederlander voor de kiezen. Véél teveel natuurlijk om te verwerken. 
Consumenten zijn expert geworden in het negeren van commercie. Maar als adverteren niet meer zo effectief 
is... Hoe breng je dan wel jouw boodschap over de buhne?

Échte aandacht  
van je doelgroep

Relevantie is key. Mensen hebben alleen aandacht voor dingen die ze echt verder helpen. Voor het oplossen 
van problemen. Voor het verbeteren van hun leven. Dat gaat niet om advertenties of commercials. Dat gaat 
om tips, kennis, ervaringen, inspiratie, ontspanning. Relevante inhoud dus! Dat is de basis van ‘Content 
Marketing’.

Breng inhoud waar jouw doelgroep écht iets aan heeft. Alleen zo genereer je échte aandacht en krijg je kans 
om in contact te komen.

Zorg voor relevantie

Hoe kun je bepalen wat interessant is voor jouw doelgroep? Maak gebruik van de volgende insights:

5 tips & tools voor slimme Content Planning

Lang was ‘adverteren’ dé manier om in beeld te komen. Maar door een 
overvloed aan advertenties zijn mensen expert geworden in het negeren 

hiervan. Dus hoe breng je dan jouw boodschap over?

1. Logica
Bieden jullie opleidingen voor professionals? Grote kans dat jouw doelgroep geïnteresseerd is in 
‘carrièreontwikkeling’. Je kan zelf bedenken wat interessante info voor jouw klanten is, die bovendien 
aansluit op jouw producten of diensten.

2. Klanten
Vraag het je klanten. Of anders de mensen binnen jouw bedrijf die direct contact hebben met klanten, 
zoals Sales of Customer Care. Welke vragen komen jouw bedrijf binnen, nog voordat jullie starten met een 
oplossing?

Échte aandacht van je doelgroep 16



3. Media
Media zijn er goed in om te publiceren over wat hun lezers bezig houdt. Alleen zo krijgen ze lezers, en 
daarmee adverteerders. Bekijk de media die jouw doelgroep graag consumeert. Over welke topics gaat het?

4. Zoekgedrag
Vind uit waar jouw doelgroep zich actief op oriënteert. Hiervoor kun je tools gebruiken zoals het handige 
Ubersuggest van Neil Patel.

5. Concurrenten
Heb je een concurrent waar je jaloers op bent? Bekijk eens waar zij het over hebben online. Gebruik hiervoor 
een tool als SE Ranking.com.

Interessant voorbeeld komt van Coolblue. Coolblue verkoopt elektronica, waaronder speakers. Alle 
producten zijn uiteraard te vinden op de website. Daarnaast biedt Coolblue nuttige informatie voor 
consumenten die zich oriënteren voor nieuwe speakers. Welke typen zijn er? Wat past het beste bij mij?

Voorbeeld Coolblue

Met deze content vangt Coolblue zoekverkeer af van concurrenten, die zich alleen focussen op hun 
producten en diensten. Minstens zo interessant, Coolblue staat strak op NR. 1 in Google wanneer je zoekt op 
‘advies hifi speakers’, boven ruim 1,7 miljoen pagina’s die ook geindexeerd zijn voor deze zoekopdracht.

Échte aandacht van je doelgroep 17
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Bas van Petten
19 februari 2019
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Met bovenstaande tools kun je een lijstje maken met vragen die jouw doelgroep beantwoord wil hebben. 
Die vragen gaan dus niet over jou, maar over het leven van je potentiële klant.

Op basis hiervan maak je een Content Kalender. Dit is een planning voor blogs, interviews, nieuwsberichten, 
whitepapers, video’s of podcasts die de topvragen van jouw nieuwe klanten beantwoorden.

Bepaal welke content je produceert, en wanneer je het verspreidt via welke kanalen.

Denk aan zoekmachines, waarmee je de content vindbaar maakt. Of social media, waarmee je de content 
pushed naar de juiste profielen.

Content Kalender

Is dit makkelijk? Zeker niet. Het kost veel tijd en geld om tot echt relevante inhoud te komen. Maar één ding 
is zeker. Beantwoord de vragen van jouw doelgroep en je zet de concurrentie in één keer compleet buiten 
spel.

Concurrentie buiten spel

Échte aandacht van je doelgroep 18
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Van onze aandelen in gesprekken, gaat zo’n 60% over onszelf. Dat is niet gek. Onderzoek wijst uit dat ‘praten 
over jezelf’ een heuse dopamineshot teweeg brengt.

Ook jij praat vooral over jezelf
Van onze aandelen in gesprekken, gaat zo’n 60% over onszelf. Hoe werkt dat 

zakelijk? Hebben we het daar ook vooral over onszelf? En zo ja, is dat erg?

Daar komen we op een vreemde paradox. Want hoewel jij het fijn vindt om over jezelf te praten, houden 
andere mensen er niet zo van als jij het constant over jezelf hebt. Zij hebben het namelijk ook bij voorkeur 
over zichzelf. Je beloont jezelf dus voor iets dat als onwenselijk wordt ervaren door je omgeving.

Paradox

wie zijn wij
hoe lang bestaan wij
welke diensten leveren wij

Sietse Kingma
21 januari 2019
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Voor bedrijven geldt vaak precies hetzelfde. Pak er eens wat willekeurige 
websites bij. De meeste bedrijven hebben het vooral over zichzelf. Denk 
daarbij aan:

Bedrijven

Logisch. Van jezelf weet je het meest. Het is eenvoudig om het over jezelf te hebben. Het is ook nog eens 
belangrijk om te vertellen wie je bent en wat je doet. Overdrijf het niet! Mensen komen naar jou toe om een 
oplossing te vinden voor hun probleem. Ze willen dingen weten als:

hoeveel verstand heb jij van mijn probleem?
wat vinden anderen van jouw kwaliteiten?
ziet jullie communicatie er verzorgd en betrouwbaar uit?

We zien het in alle statistiekentools terug: bezoekers van websites zijn volkomen egoïstisch. Ze zijn puur en 
alleen maar geïnteresseerd in eigen gewin. Kijk vanuit dat perspectief eens naar jullie website. Advertenties. 
Salespitch. Beantwoord jij de juiste vragen? Of zou je het iets meer over de ander mogen hebben.

Egoïsten

TIP: Dat mensen het vooral over zichzelf hebben, kun jij prima gebruiken voor marketingdoeleinden. Geef 
jouw doelgroep de ruimte om honderduit over hun probleem te praten. Bijvoorbeeld met consultancy-
formulieren online of eerstelijns telefonisch advies. Uiteindelijk werkt dit net zoals vroeger: de beste 
luisteraars, krijgen de beste dates :-) Succes!

Ook jij praat vooral over jezelf 19
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Mobiel, vooral belangrijk voor Business to Consumer? Niets is minder waar: Onderzoek van Google wijst uit 
dat 50% van alle B2B-zoekopdrachten wordt gedaan op een Smartphone. Onderzoekers verwachten dat dit 
oploopt naar 70% in 2020. Zijn jullie al klaar voor deze ontwikkeling?

Zijn jullie klaar voor Mobile Only?
Onderzoek van Google wijst uit dat 50% van alle B2B-zoekopdrachten wordt 
gedaan op een Smartphone. Onderzoekers verwachten dat dit oploopt naar 

70% in 2020. Zijn jullie klaar voor deze ontwikkeling?

“Het B2B-salesproces is gigantisch gewijzigd de afgelopen jaren. 
B2B klanten wensen pas contact met een verkoper als het tijd 
is voor de deal. Mobiel speelt de hoofdrol in de oriëntatie die 
daaraan vooraf gaat.”

Mobiel stuurt of beïnvloedt meer dan 40% van de verdiensten in leidende B2B-bedrijven, becijferde de 
Boston Consulting Group. Google sorteert hier op voor, door mobiel vriendelijke websites voorrang te geven 
in de zoekresultaten. Hoe beter je website op mobiel presteert, hoe hoger je scoort in de zoekmachine.

Erik Dijkman
6 december 2018

Maandelijks de  
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Vroeger: ‘mobile first’; mobiel is leidend in je website & digitale marketing.
Nabije toekomst: ‘mobile only’; desktop (gewone computer) wordt onbelangrijk.

Loopt niet zo’n vaart? Toch wel. Veel van onze klanten - in alle denkbare branches - krijgen al 50% tot 60% 
van het verkeer van mobiel.

Daarbij, meestal zien we dat de mobiele site veel minder goed presteert dan de desktop site. Lagere time on 
site, minder pageviews, lager aantal conversies.

Hoe presteert jullie website op een mobieltje? Alleen het hebben van een mobiele website, is een goed begin. 
Maar: presteert jullie site mobiel net zo goed - of beter - dan op de desktop? En hoe enthousiast is Google 
over jullie mobiele site?

Aldus, Google zelf :D

Zijn jullie klaar voor Mobile Only? 20
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Waarom koopt iemand een nieuwe auto? “Omdat hij of zij een nieuwe auto nodig heeft!”.

Zeker. Maar als je dieper graaft, komt je bij De Echte Reden uit. De trigger, waarom iemand op zoek gaat naar 
een nieuw product of een dienst. Voorbeelden van Echte Redenen voor het kopen van een nieuwe auto:

De Echte Reden
Niemand koopt zomaar iets. De Echte Reden is het begin van de Buyer 

Journey. Als je De Echte Reden weet, ga je het over andere dingen hebben 
in de marketingcommunicatie. Dit leidt direct tot een betere ROI op je 

marketinginvesteringen.

De Echte Reden is het begin van de Buyer Journey, de koopreis. Er gebeurt iets in je leven waardoor je in 
actie moet komen en start met een nieuwe koopreis.

Vaak heeft het te maken met ontevredenheid over je huidige oplossing. Omdat het bijvoorbeeld niet meer 
past bij jouw nieuwe situatie. Omdat de oplossing is gewijzigd. Of omdat het gewoon op is, wanneer je het 
hebt over gebruiksvoorwerpen.

Zoals je hierboven kan zien, komt er bij De Echte Reden een zeer specifieke informatiebehoefte kijken.

Neem het voorbeeld van de verwachte gezinsuitbreiding. Als ik een nieuwe baby kwijt moet in de auto, ben 
ik vooral geinteresseerd in:

Voorbeeld

“wij verwachten gezinsuitbreiding! Dus die oude koektrommel moet nu echt eens vervangen worden 
door een veilige gezinsauto.”

“mijn leasetermijn loopt af, dus ik zoek een nieuwe auto waarmee ik voor de dag mag komen, met een 
aantrekkelijke bijtelling.”

ruimte voor maxi cosi
easy fix om kinderstoeltjes snel vast te zetten
veiligheidsaspecten, zoals airbags
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Noem het maar op. Nu leert 
de praktijk dat de meeste 
autoverkopers het hebben over 
verwarme buitenspiegels en 
gratis lichtmetalen velgen. Heel 
mooi, maar voor mij bijzaak.

De autoverkoper die mijn vragen 
beantwoordt, krijgt mijn aandacht.

Dat is nog niet zo gemakkelijk. 
Dit wordt duidelijk als wat 
veelvoorkomende zoekopdrachten 
rond gezinsauto ingeven in 
Google (data van Google, via 
Answerthepublic):

Zoeken op deze termen leert ons twee dingen:

1. er zijn honderden resultaten voor ieder van deze zoekvragen
2. er zijn nagenoeg geen autobedrijven die echt ingaan op de vragen die ik stel

Nina Rawie
16 oktober 2018
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Dit voorbeeld gaat op voor alle producten en diensten die er bestaan. Er is altijd een Echte Reden aan te 
wijzen, de gebeurtenis of situatie waar een koopreis begint.

Door De Echte Redenen te achterhalen (het zijn er vaak meerdere), ben je in staat om jouw doelgroep op de 
wenken te bedienen. Met echte antwoorden op hun vragen. Dit leidt tot meer relevantie > meer aandacht > 
meer interactie > meer conversie > betere ROI.

Kortom, meer rendement uit je marketinginvestering. En wie wil dat nou niet!

Andere producten en diensten

laadruimte voor een kinderwagen
overzichten van relevant aanbod
reviews van andere jonge ouders

De Echte Reden 22
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Als we websites gaan maken, denken we meestal in geschreven teksten. Een Over-ons tekst. 
Productbeschrijvingen. Nieuwsberichten. Blogs. Maar .. wist je dat mensen helemaal niet graag lezen op 
internet?

Denken in video  
in plaats van tekst

60% van de internetgebruikers zegt liever een video te bekijken dan tekst 
te lezen. In 2019 bestaat ruim 80% van al het internetverkeer uit video. Hoe 

actief ben jij al met video?

Als je een boodschap vertelt in video, heb je (nu nog) concurrentievoordeel. Je krijgt méér aandacht dan 
bedrijven die vooral teksten publiceren. Hierdoor kun je dus meer mensen bereiken met hetzelfde budget.

Vooral mobiel speelt een grote rol in ontwikkeling van video. Gemiddeld kijken we in 2018 ruim 45 minuten 
video op een mobieltje. Op desktop is dit ruim een kwartier. Vanaf 2014 kijken we meer video op mobiel dan 
op een gewone computer.

Rol van mobiel

60% van de internetgebruikers zegt liever een video te 
bekijken dan tekst te lezen en in 2019 bestaat ruim 80% van 
al het internetverkeer uit video, heeft Cisco becijferd.
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Bas van Petten
26 september 2018
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Hier zit iets in. Het maken van een video is zeker complexer dan het tikken van een tekstje. Het is ook 
spannend, kwetsbaar. Maar deze problemen vallen langzaam weg.

Met de camera op je telefoon schiet je vandaag de dag een prima video. En video’s die we vroeger 
amateuristisch vonden, zijn tegenwoordig alom geaccepteerd. We zijn gewend geraakt aan een internet met 
snelle visuele boodschappen.

Video duur en tijdrovend?

Het is niet lastig. Zo hebben wij voor onze klanten een dasspeld microfoon en statiefje gekocht voor € 100,-, 
waarmee we goede video’s kunnen maken met een mobieltje (voorbeeldje van onze opdrachtgever NLP 
Punt NL). Geef gerust een seintje als je een keer samen aan de slag wil!

Iets professioneler aanpakken? Dat kan natuurlijk ook. Wij hebben een aantal samenwerkingspartners 
waarmee we optrekken bij ontwikkeling van video. Waarbij zij het creatieve werk doen, en wij zorgen dat het 
aansluit op jouw marketingbeleid.

Welke rol speelt video in jullie marketingbeleid voor 2019?
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Concurrenten zijn oenen!

De meeste ondernemers die wij spreken, vinden hun concurrenten eigenlijk 
… Prutsers. Oenen! Te duur. Geen kwaliteit. Geen respect voor de klant. 
Gebrek aan service. Geen knip voor de neus waard :-) Hoe slim is deze 

instelling?

Aan de andere kant is het le-vens-ge-vaar-lijk om je concurrenten te snel weg te zetten. Waarom het zo erg 
is? Het maakt je blind. Het ontslaat je van de plicht om uit te vinden hoe het écht zit:

waar is mijn concurrent eigenlijk beter in?
waar ben ik zelf bewijsbaar beter in?
zijn er dingen waar ik eigenlijk jaloers op ben?
heb ik klanten die beter bij mijn concurrent passen?
zit er misschien toch verschil in onze doelgroepen?

Levensgevaarlijk

Veel ondernemers die wij spreken, vinden hun concurrenten eigenlijk … Prutsers. Oenen! Te duur. Te 
goedkoop. Geen kwaliteit. Geen respect voor de klant. Gebrek aan service. Geen knip voor de neus 
waard :-)

Mmm …

Aan de ene kant is het goed om te vinden dat je de beste aanpak hebt. Om uit te gaan van jouw eigen kracht. 
Dat vertrouwen heb je nodig om een bedrijf te kunnen bouwen. Om zelfverzekerd te kunnen communiceren 
over jouw mooie oplossingen.

Het beantwoorden van deze vragen is lastig en kost veel tijd. Het vraagt een gezonde dosis zelfkritiek en een 
realistische kijk op de wereld. Gedegen onderzoek bovendien.
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Wat kun je doen?

ontdek welke unieke, onderscheidende voordelen jouw concurrent brengt via haar (online) 
communicatie
download een brochure of flyer om te zien welke aspecten worden benadrukt (vaak ook in Google te 
vinden door te zoeken op *bedrijfsnaam brochure filetype:pdf*)
krijg een beeld bij het klantprofiel: check op social media de respons en profielen van fans die de 
interactie aangaan
bekijk welke websites links hebben naar jouw concurrent, om te achterhalen waar en waarover ze 
publiceert (gebruik een tool als SEranking.com)
onderzoek op welke zoekwoorden jouw concurrent goed scoort in Google (gebruik een tool als 
SEranking.com)
bekijk in Google Ads met welke concurrenten je in de veiling zit, en op welke keywords zij het beter doen 
(check Veilingdetails in je Google Ads account)
analyseer de website van jouw concurrent om inspiratie op te doen voor slimme conversietriggers, zoals 
tests, offertemodules en downloads.

Zoek een ‘concurrent’ of branchegenoot die relatief veel tijd en budget in marketing stopt, en:

Het resultaat van deze exercitie is zeer waardevol. Het leert je waar je kan verbeteren. Welke boodschap je 
moet brengen. Wie precies je doelgroep is. En het geeft je respect voor je concurrenten, waardoor je je kan 
inspireren met de mooie dingen die zij laten zien.

Bart Degeling
5 september 2018
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Wat zijn jouw Valse Voordelen?
Zijn jouw eigen UBR’s relevant, bewijsbaar en onderscheidend vanuit 

klantperspectief? Of scherm jij ook stiekem met Valse Voordelen?

Het eerste dat je moet doen als marketeer, ondernemer of verkoper is: Het scherpstellen van jouw Unique 
Buying Reasons (UBR’s). Vroeger ook wel, USP’s. UBR’s zijn dé unieke redenen waarom iemand bij jou moet 
kopen. En niet bij iemand anders.

Unique Buying Reasons
UBR’s zijn voordelen die alleen van jou zijn. Ze zijn in te zetten als de dragers van jouw marketing en 
communicatie. Dit is wat je moet vertellen, want ze laten in no-time zien waarom potentiële klanten zaken 
met jou moeten doen. In de praktijk komen we zelden bedrijven tegen hun UBR’s scherp hebben.

Voorbeeld van een veelgehoorde Unique Buying Reason: “We hebben al 25 jaar ervaring!”. Heel tof voor je! 
Maar waarom is dit precies een voordeel? Vanuit het perspectief van jouw doelgroep is het doorgaans niet 
interessant hoeveel jaar je al bestaat.

Perspectief vanuit organisatie, niet vanuit de (potentiële) klant. Bijvoorbeeld “Wij bestaan al 50 jaar”. 
Nou, gefeliciteerd!
Gebrek aan relevantie: de aangedragen reden is niet echt interessant. Bijvoorbeeld: “We hebben 
landelijke dekking met al 25 vestigingen in Nederland”. Top, ik woon in Lisse en heb maar één vestiging 
nodig.
Niet bewijsbaar: dit voordeel kun je zomaar roepen, het is niet te bewijzen.. Bijvoorbeeld “Wij leveren 
onbetwist de beste prijs/kwaliteit verhouding”. Ok, says who??
Niet onderscheidend: wel een voordeel of koopreden, maar er zijn meer partijen die deze reden kunnen 
brengen. “Gratis haal- en brengservice” Net als iedereen.

Wat we bijna altijd fout zien gaan:

Sietse Kingma
9 juli 2018
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Valse Voordelen

relevant;
Valse Voordelen, noemen we dit. Kun je nog meer Valse Voordelen bedenken? Zijn jouw eigen UBR’s:

Of scherm jij ook stiekem met Valse Voordelen?

bewijsbaar; onderscheidend; vanuit klantperspectief?
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Dit was het overzicht van onze Thought Starters tot en met 2019. We hopen 
dat het je inspiratie geeft om verder te denken over jullie eigen marketing & 
commercieel beleid.

Een up to date overzicht van onze Thought Starters vind je hier.

Iedere maand een nieuwe Thought Starter ontvangen? Meld je nu aan voor 
onze mailinglist. Zo ben je ook als eerste op de hoogte van inspirerende 
events die Bambuu regelmatig organiseert.

Sparren over de mogelijkheden voor jouw organisatie?  
Neem contact op met Bambuu voor een vrijblijvende sparringsessie 
met één van onze consultants.

085 - 210 47 47
info@bambuu.nl
www.bambuu.nl
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