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Zo overtuig je de directie van 
marketing automation.
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Inhoudsopgave



Jij bent ervan overtuigd dat je bedrijf met marketing automation een grote sprong 
vooruit zal maken... nu de directie nog overtuigen om de technologie in te voeren. 
De klant is veranderd, dat betekent dat jouw organisatie ook moet veranderen. 
Marketing automation moet daar bij helpen.

De klant verwacht relevantie
Klanten hebben dankzij technologie en online kanalen tegenwoordig enorm 
veel informatie tot hun beschikking. Dit heeft voor een wereldwijde concurrentie 
gezorgd. De klant kan zelf uitgebreid op zoek gaan naar een oplossing voor zijn 
probleem. Vervolgens bepaalt hij zelf bij wie en wanneer hij aanklopt om over te 
gaan tot aankoop.

Het gevolg is dat marketeers online antwoord moeten geven op de vragen van hun 
doelgroep om deze wereldwijde concurrentie aan te gaan. De rol van organisaties 
draait minder om “overtuiging”, maar meer om “vorming” van de klant. Je helpt de 
persoon aan de juiste oplossing. Zelfs als dit misschien niet eens jouw product of 
dienst is.

De juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste persoon
Marketing automation stelt jou in staat om de juiste boodschap op het juiste 
moment bij de juiste persoon te krijgen. En dat is precies de uitdaging voor de 
marketeers van dit moment.

Daarnaast is het je taak als marketeer om aan te tonen of jou dit gelukt is. Heb 
je nieuwe mensen bereikt en zijn zij daadwerkelijk lead en/of klant geworden? 
Marketing automation helpt jou ook bij het aantonen van de ROI van de 
marketinginspanningen.
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Inleiding



Deze whitepaper helpt je overtuigende argumenten te vinden om de directie over te 
halen marketing automation in te voeren. Je leest over wat marketing automation 
precies is en wat je ermee kunt doen. Ook vind je data en statistieken om je case te 
onderbouwen en aanbevelingen over hoe je marketing automation kunt ‘verkopen’.

Succes!
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Enkele definities van marketing automation volgens experts:

Marketing automation concentreert zich op het vaststellen, plannen, segmenteren 
en volgen van marketingcampagnes. Door het gebruik van marketing automation 
worden processen die anders handmatig zouden moeten worden verricht, veel effi-
ciënter, en worden bovendien nieuwe processen mogelijk gemaakt.

Marketing Automation Times

Een strategische marketingaanpak gericht op het creëren en distribueren van waar-
devolle, relevante en consequente content, om een duidelijk gedefinieerd publiek aan 
te trekken en vast te houden en uiteindelijk hiervan klanten te maken.

Content Marketing Institute

Marketing automation is het gebruik van technologie om leads te genereren,
nurturen, scoren en kwalificeren, en om de verkopen te bevorderen met behulp van 
op maat gemaakte content, die is afgestemd op het profiel, de interesse, het gedrag of 
de plaats van elk contact in hun buyer journey.

Sales Lead Insights
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De voordelen van marketing 
automation

Marketing automation creëert een digitale 
infrastructuur die de marketing- en sale-
safdelingen helpt om gedurende de hele 
levenscyclus van contacten op een goed 
getimede persoonlijke interactie te hebben 
met hun klanten. Marketing automation 
helpt marketeers en salespersonen op het 
juiste moment persoonlijke interacties te 
hebben met hun leads en klanten geduren-
de hun hele levenscyclus (buyer journey / customer journey).

Denk bijvoorbeeld maar aan de volgende feiten:
• 77% van alle overstappers op marketing automation zag hun conversies toene-

men (VentureBeat Insight,“Marketing Automation, How to Make the Right Buy-
ing Decision,” 2015).

• Onder organisaties die zowel marketing automation als CRM gebruiken als on-
derdeel van een geïntegreerde technologiestack, had 74% op elkaar afgestem-
de verkoop- en marketingteams (DemandGen Benchmark Study, 2015).

• Volgens marketeers zijn de grootste voordelen van automation tijdbesparing 
(74%), verhoogde klantenbetrokkenheid (68%), tijdiger communicatie (58%) en 
verhoogde kansen, inclusief upsell (58%) (Adestra, “Marketer vs Machine,” 2015).

• 63% van de respondenten geeft aan dat het vermogen om meetbare doel-
stellingen te bepalen de grootste drijfveer is in marketing automation. 
(Gleanster, 2013)

• Een 5% toename van de klantenretentie doet de opbrengst met 25% tot 95% 

stijgen (Harvard Business Review, 2014).

https://marketingguys.nl/diensten/marketing-automation/


Kortom, als marketing automation goed wordt ingezet, kan het leiden tot:

TOENAME
van de totale verkopen, aan nieuwe én bestaande klanten.

VERKORTING
van de verkoopcyclus met 50% of meer.

OMVANGRIJKERE
deals.

VERBETERDE
resultaten van de verkoop.

VERLAGING
van de kosten per lead.

VERLAGING
van de globale verkoop- en 
marketingkosten in het bedrijf.

MINDER
verloop.
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Elke organisatie die succes heeft met marketing automation zal deze vraag anders 
beantwoorden. Dit zijn de drie meest gehoorde antwoorden:

1. Inkomsten
Marketing automation heeft een positieve impact op zowel de bruto- als de 
nettoresultaten, en talrijke resultaten worden meteen na implementatie vastgesteld:
Brutoresultaten - Doordat de ervaring en de betrokkenheid van leads en klanten 
wordt verbeterd, wordt de vraag naar producten en diensten opgevoerd, worden 
er leads van betere kwaliteit gegenereerd en kunnen er meer nieuwe en herhaalde 
verkopen worden gesloten.
Nettoresultaten - Verbetering van de processen en de operationele efficiëntie leidt 
tot lagere kosten (bv. hulpbronnen, kapitaalgoederen, outsourcing) en een hogere 
rendabiliteit.

2. Behalen van organisatiedoelen
Met behulp van marketing automation kunnen bedrijven fundamentele strategische 
doelstellingen behalen, zoals:
Merkrelevantie - Marketeers kunnen de juiste boodschap eenvoudiger, sneller en 
effectiever bij de juiste persoon brengen, op het juiste moment en via het juiste 
kanaal. Dit verhoogt de relevantie van je merk aanzienlijk in de ogen van je klanten.
Grotere efficiëntie - Jij kunt je campagnes al binnen een paar uur of een paar
dagen lanceren, en je hebt er weinig of geen IT-ondersteuning en geen speciale
codeervaardigheden voor nodig. Door veelvoorkomende taken te automatiseren,
kun je met minder hulpbronnen en meer personalisatie – op schaal – relaties 
opbouwen. De verkoopafdeling kan bovendien leadinformatie gebruiken om de 
verkoopcyclus in te korten.
Inzicht in data - Dankzij de zichtbaarheid van de prestaties van campagnes, persona’s 
en koopstadia kunnen organisaties hun marketinginspanningen optimaliseren, 
resultaten verbeteren, verkoopquota verhogen en ROI meten.
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3. Verbetering van de interne samenwerking
Marketing automation tools bieden de infrastructuur waarmee de sales- en 
marketingafdeling kunnen samenwerken.
Samenwerking marketing- en salesafdelingen - Veel aspecten van
marketingprogramma’s moeten worden afgestemd op de behoeften van
het salesteam. Als de teams op één lijn liggen, worden hun wederzijdse
beslissingen uitgevoerd via het marketing automation tool. Dit resulteert in een 
nurturing, scoring en overdracht die is afgestemd op de verkoopvereisten, en dat leidt 
weer tot een groter vertrouwen tussen de afdelingen en een effectievere follow-up.
Verkoopinformatie - Dankzij de real-time informatie over de geschiktheid, de zorgen 
en het gedrag van een lead kan de salesprofessional een warm, gericht gesprek 
beginnen en sneller een relatie opbouwen. Zo wordt tevens de noodzaak van ‘cold 
calls’ verminderd.

Wil je voorbeelden van successtories zien? Beluister de Podcast over een organisatie 

die haar ervaring van een jaar werken met marketing automation deelt. 
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Wil je je directie overtuigen dat marketing automation de juiste beslissing is voor jouw 
bedrijf? Om succesvol te zijn moet je het argument verdedigen dat de aanpak in het 
belang is van het bedrijf – en het management.

Leg de nadruk op resultaten, niet op functies, en wees er klaar voor om je 
businesscase te maken met behulp van cijfers en de steun van collega’s van sales, de 
successen van uw klanten en van andere stakeholders.

Om de kans om de directie over de streep te krijgen te vergroten, geven wij je hierbij 
een checklist met belangrijkste punten om bij je argumenten te bespreken:

□   Duidelijke doelstellingen voor de uitvoering van marketing automation?
□   Specifieke voordelen van de invoering van marketing automation en hoe zij bij         
 de bedrijfsdoelstellingen passen.
□   Technologische onderdelen en voordelen. Raad je bijvoorbeeld e-mail, website  
 visitor tracking of socialmedia-integratie aan? En zo ja, waarom? Hoe zit het met  
 de integratie van CRM?
□   Databronnen, inclusief de integratie met je CRM-systemen, gegevens van   
 andere prospects en klanten, plus campagnegegevens.
□   Budget en mijlpalen – de daadwerkelijke planning en de kosten van uitvoering.  
 Hierbij horen tevens de stadia, technologieën en redelijke tijdstippen/mijlpalen  
 om te leren, aan te passen en te verfijnen, net zolang tot de ROI kan worden   
 verwezenlijkt.

□   Analyses en rapportage.
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Punten die de ROI betreffen:
• Uiteenzetting van de vereiste tijdsinvestering om aan leaddoelstellingen 

en inkomstendoelstellingen tegemoet te komen. Baseer dit op historische 
gegevens van je branche.

• Bereken wat sales- en marketingactiviteiten nu kosten (zonder marketing 
automation).

• Bereken de potentiële verbetering van de kosten en resultaten na 
implementatie van marketing automation.

• Bereken huidige en geprojecteerde winstverbeteringen.
• Definieer de resultaten van de op elkaar afgestemde sales- en 

marketingafdeling in termen van leadgeneratie, kwalificatie en betere 
samenwerking.

• Risicobeheer; voeg risico’s toe die samenhangen met het al dan niet invoeren 
van marketing automation.

• Tijdlijnen en streefdata.
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De bedrijfswaarde van marketing automation varieert afhankelijk van hoe een 
organisatie de technologie toepast.

• Voor het kleine marketingteam kan het tijdbesparing zijn.
• Voor de marketeer met quota voor leadgeneratie is het misschien de 

mogelijkheid om marketingcampagnes aan te passen en te coördineren over de 
kanalen heen.

• Voor de marketeer die gericht is op sales, kan het het vermogen zijn om 
geautomatiseerde programma’s zoals lead nurturing en lead scoring te 
gebruiken.

• Voor het salesteam zijn het misschien meer en beter gekwalificeerde leads, 
genuanceerde informatie over de behoeften van een lead, een kortere 
verkoopcyclus of een lijst met interessante prospects in real time.

Veel kopen en verkopen – en het merendeel van het klantentraject – gebeuren online. 
Marketing automation geeft organisaties de infrastructuur en hulpmiddelen om 
hun voordeel te doen met online marketing over meerdere kanalen, en om dit op 
schaal te doen, in overeenstemming met veranderingen in bedrijfsgroei, budgetten, 
hulpbronnen en vaardigheden.

Over het geheel genomen houdt marketing automation een indrukwekkend voordeel 
in dat moeilijk te evenaren is: De eenvoud van een enkel platform, omvattende 
capaciteiten overal in de funnel, native en niet-native integraties met talrijke 
bedrijfskritische hulpmiddelen, weinig of geen noodzaak van IT-hulpbronnen of 
technische vaardigheden, razendsnelle implementatie en een cloud-based economie.

De voordelen zijn talrijk, inclusief het vermogen om je prospects en klanten te 
begrijpen, goed getimede en persoonlijke interacties met hen te onderhouden en 
marketinginspanningen op empirische wijze aan inkomsten te koppelen.
Als je organisatie nog niet voor marketing automation heeft gekozen, hopen we dat 
dit e-book een overtuigend argument biedt om het gesprek aan te gaan.
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Marketing automation met Marketing Guys
Wil je graag meer weten over de mogelijkheden van marketing automation of kom je 
er niet uit met het opzetten van marketing automation, dan horen we graag van je. 

Welk Marketing Automation pakket is geschikt voor jou? 
Wij zijn onder andere partner van Act-On, Marketo en Net-Results. Ben jij benieuwd 
welk online marketing software voor jouw bedrijf het meest geschikt is? Kom dan 
naar de gratis Lunch & Learn. Onze specialisten leggen je de mogelijkheden en de 
verschillen uit van de verschillende softwarepakketten. 

GEWORDEN OVER ONZE AANPAK?

BEL ONS
+31(0)337370250

VIND ONS
Hardwareweg 2 
3821 BM Amersfoort

MAIL ONS
info@marketingguys.nl
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ENTHOUSIAST

https://marketingguys.nl/contact/?utm_source=website&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=fb-campagne-opzetten
https://marketingguys.nl/workshop-events/online-marketing-en-leadgeneratiesoftware/
https://marketingguys.nl/workshop-events/online-marketing-en-leadgeneratiesoftware/

