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Het belangrijkste uitgangspunt van Inbound 
Marketing is dat er echt waarde wordt gecreëerd 
voor bezoekers en klanten op het moment dat dit 
nodig is. 

Outbound marketing 

In Nederland is de Inbound Marketing filosofie steeds 
populairder aan het worden. Voorheen was de strategie 
voor marketing vaak Outbound. Outbound Marketing is 
eigenlijk een traditionele manier van marketing. Hierbij 
kan er gedacht worden aan commercials op TV, radio of 
in kranten.  

Bij Outbound Marketing draait het voornamelijk om 
‘aandacht kopen’: hoe meer geld er wordt uitgegeven 
aan (bijvoorbeeld) adverteren, hoe meer aandacht er 

wordt gegenereerd voor een bedrijf of product. Er 
wordt eigenlijk een boodschap geschreeuwd naar 
iedereen in de hoop dat er een paar geïnteresseerd zijn. 
Er wordt dus eigenlijk tijd en geld weggegooid aan 
adverteren aan een hele grote groep mensen die niet 
geïnteresseerd is. 

Maar hoe kan er efficiënt content worden ingezet, zodat 
alleen de mensen die wel geïnteresseerd zijn dit te zien 
krijgen? Juist: Inbound Marketing. 

Waarom Inbound Marketing 
Het idee achter Inbound Marketing



 
Maar wat is Inbound Marketing dan? 

Met een Inbound Strategie zorgen we er voor dat we 
relevante content aanbieden aan de juiste mensen 
op het juiste moment. In plaats van een boodschap 
te roepen wordt er juist aandacht besteed aan de 
personen die dit willen ontvangen en wordt deze 
aandacht zo persoonlijk mogelijk gemaakt. Dus in 
plaats van een push een pull methode. Outboud vs. 
Inbound: 

Outbound: 
• Actief klanten benaderen 
• Cold calling & emailing 
• Veel adverteren 

Inbound: 
• Klanten vinden jou 
• Betekenisvolle interacties 
• Waarde creëren met content

What?



 

Er is dus een duidelijk verschil tussen Inbound en 
Outbound Marketing. Dat steeds meer bedrijven 
aan Inbound Marketing doen komt voornamelijk 
door de veranderingen en verschuivingen in de 
markt. Zo is er een verschuiving van 
ongeïnformeerd  naar alwetend, On Demand kijken 
in plaats van televisie en meer behoefte aan 
individualisatie in plaats van massacommunicatie. 

Ongeïnformeerd // alwetend 
Consumenten worden steeds slimmer. Voorheen 
werden bedrijven al snel geloofd als ze hun boodschap 
maar hard genoeg riepen. Consumenten waren heel 
afwachtend, ongeïnformeerd en hadden veel 
vertrouwen in bedrijven en organisaties. Tegenwoordig 
is alles online na te trekken en zijn consumenten veel 
meer op zoek naar een oplossing speciaal voor hun 
problemen. Oftewel: een oplossing op maat. Ze zijn 
proactief en kritischer geworden en geloven niet meer 
alles wat bedrijven zeggen. 

Televisie // On Demand 
Ook zijn er veranderingen te merken in het kijkgedrag 
van de consument. Veel minder mensen kijken 
tegenwoordig televisie en zien hierdoor de (dure) TV 
commercials niet meer. Netflix, YouTube, Videoland en 
andere On Demand diensten nemen de markt over en 
zo wordt adverteren op traditionele media steeds 
overbodiger.  

Massacommunicatie // individualisering 
Een persoonlijkere aanpak is steeds belangrijker. 
Consumenten zijn niet meer op zoek naar een 
oplossing voor de massa, maar zoeken een oplossing 
op maat. Het kost bedrijven een hoop geld om iedereen 
te bereiken terwijl er misschien daadwerkelijk maar 1% 
geïnteresseerd is.  

Het is dus effectiever om te investeren in de mensen 
die wel geïnteresseerd zijn. Het kost minder geld en 
levert meer op.



 

Inbound Marketing is een strategie waarbij klanten 
uit zichzelf contact zoeken, in plaats van andersom. 
De Inbound methodologie draait niet alleen om 
strategische marketing, maar zorgt juist voor een 
effectieve samenwerking tussen het marketing, 
sales en service team. 

Inbound Marketing is een effectieve 
marketingstrategie voor de lange termijn en zorgt 
ervoor dat de leads die worden binnengehaald 
relevanter zijn en sneller omgezet kunnen worden 
in klanten. 

Attract, convert, close en delight zijn belangrijke 
begrippen binnen een Inbound Strategie. Elke stap 
vraagt om andere tools en middelen. Deze 4 stappen 
blijven zich telkens herhalen. 

1 2 3 4

Wat is Inbound Marketing 
De onderdelen van een Inbound Marketing strategie



 

Buyers Journey & persona 

Een goede Inbound Strategie begint bij het kennen van 
de doelgroep. Want, hoe kan er waarde worden 
gecreëerd als er niet eens duidelijk is voor wie er waarde 
moet zijn? Een goede methode om de doelgroep in 
kaart te brengen is bijvoorbeeld een Buyer Persona. 
Maar alleen weten wie de doelgroep is is niet 
voldoende. Het is namelijk ook van belang om te weten 
waar en wanneer de doelgroep kan worden bereikt. Om 
deze reis in kaart te brengen wordt er een Buyers 
Journey gemaakt. 

Buyer Persona 
Een Buyer Persona kan het beste gemaakt worden 
door alle teams binnen het bedrijf die te maken hebben 
met de doelgroep. Zoveel mogelijk input zorgt voor een 
zo duidelijk mogelijk beeld van de ideale klant. 

Buyers Journey 
Nadat de doelgroep in kaart is gebracht kan er aan de 
slag worden gegaan met een Buyers Journey. Hier 
wordt er in beeld gebracht welke stappen de klant 
doorloopt voor, tijdens en na het aankoopproces. 
Wanneer duidelijk is waar en wanneer de klant behoefte 
heeft aan informatie kan er content worden gecreëerd  
die hier op inspeelt.  

Alvast even oefenen met het maken van een 
Buyer Persona? Download onze gratis template 
en maak alvast de eerste stappen naar een 
Inbound Strategie! 

Maak een Buyer Persona

Smart



 

Attract // Aantrekken

Wanneer de doelgroep in kaart is gebracht door 
middel van een Buyer Persona en een Buyers 
Journey is het duidelijk voor wie en op welke wijze er 
content moet worden gecreëerd  en wanneer de 
doelgroep het beste aangesproken kan worden. Nu is 
het belangrijk om te zorgen dat deze doelgroep ook 
daadwerkelijk klant wordt.  

Bij Inbound Marketing draait het erom dat klanten 
zich aangetrokken voelen tot de content en door een 
eigen actie in een funnel terecht komen. Maar om te 
zorgen dat ze dit doen moet er eerst worden 
gezorgd dat de juiste klanten aangetrokken worden. 
Dit kan op verschillende manieren.



 

Bloggen 

Online zijn mensen op zoek naar een oplossing voor 
hun probleem. Als de doelgroep in kaart is gebracht 
en er duidelijk is voor wie er een oplossing bedacht 
moet worden en wanneer, is het tijd om content te 
gaan aanleveren. 

Blogs zijn ideaal omdat er op deze manier heel veel 
kennis kan worden overdragen en je echt 
meerwaarde creëert voor de klant. 

Blog



 

Strategisch adverteren 

Adverteren via traditionele media is duur, maar ook op 
Google is adverteren niet altijd een goedkope 
oplossing. Wanneer online adverteren niet werkt 
betekent dit waarschijnlijk dat niet de juiste advertenties 
worden laten zien aan de juiste personen. Pas wanneer 
er duidelijk is wie de doelgroep is heeft het zin om te 
adverteren, zodat deze groep getarget kan worden. 

Video content 
Video’s maken: geen enkele marketeer kan hier nog 
omheen. Video’s worden vaak makkelijker bekeken 
en trekken meer aandacht online. Video’s zijn een 
slimme manier om een boodschap uit te dragen op een 
toegankelijke manier.  

Social media 
Social media is een krachtig middel om een boodschap 
over te brengen. Met social media kan de doelgroep 
worden bereikt en kan er online aandacht worden 

gegenereerd. Social media helpt inzichtelijk te maken 
wat de interesses zijn van de doelgroep en hoe zij zich 
online gedragen. Social media kan er ook voor zorgen 
dat er meer bezoekers naar de website getrokken 
worden. Door relevante content te delen (blogposts of 
video’s bijvoorbeeld) kan er worden doorverwezen naar 
een landingspagina op de website.  

Bijna 80% van de B2B-bedrijven heeft een klant 
binnen gehaald door Facebook

Strategic



 

Wanneer de juiste mensen zijn bereikt en er contact is 
gemaakt met bezoekers, is het belangrijk om die 
verbinding te realiseren en bezoekers om te zetten naar 
leads. Want hoe groter de verbinding, hoe 
waarschijnlijker het is dat deze lead een klant wordt. 

Lead flows 
Lead flows zijn conversiepaden op een website om te 
zorgen dat leads worden omgezet in klanten, 
bijvoorbeeld een pop-up of een dropdown balk die de 
bezoeker doorverwijst naar een landingspagina met 
een CTA (call-to-action).  

Email marketing 
Wanneer email marketing op de juiste manier wordt 
ingezet is dit een zeer effectieve methode om klanten 
aan te verbinden. Nadat bezoekers een website 
bezoeken en via een lead flow op een landingspagina 
met een CTA terechtkomen laten zij waardevolle 
informatie achter, zoals hun naam en e-mailadres. 

Op deze manier kunnen mensen die zich inschrijven 
direct in een mailinglijst worden toegevoegd en 
automatisch op de hoogte gehouden worden van 
nieuwe publicaties. Op deze manier worden deze leads 
‘genurtured’ (gevoed) met informatie.  

57% van het aankoopproces wordt voltooid 
voordat de klant spreekt met een verkoper

Contact



 
Lead management 

Lead management is het managen van leads. Dit 
betekent dat er wordt bijgehouden wie momenteel 
een lead is, wat de contactgegevens zijn van deze 
lead en wat de contactmomenten waren met deze 
lead.  

Wanneer er een lead is vastgesteld worden deze 
gefilterd op relevantie. In dit proces wordt er gekozen 
welke leads het meest waardevol zijn en welke leads 
klant kunnen worden. Wanneer een relevante lead 
zich aanmeldt is het verstandig om deze zo snel 
mogelijk te laten benaderen door de sales afdeling. 
Het liefst gebeurt dit binnen 5 minuten, want dan zit 
de informatie nog vers in het hoofd.  

De Inbound methodologie geldt namelijk niet alleen 
voor marketing. Ook sales en services zouden 
moeten werken volgens Inbound. Pas wanneer alle 3 
deze afdelingen samenwerken wordt Inbound echt 
succesvol.

Lees meer over Inbound Sales



 

Chat(bots) 

Om bezoekers te verbinden met een merk is het 
belangrijk dat er wordt geïnvesteerd  in een goede 
customer care. Het nodigt uit tot interactie en 
bezoekers zullen sneller geneigd zijn om contact 
op te nemen. Het is een laagdrempelige manier 
van contact leggen die uiteindelijk heel waardevol 
kan zijn. Een chatbot kan een stukje customer care 
overnemen, maar ook een real life chat met een 
medewerker is belangrijk voor engagement met 
bezoekers en klanten.

Hello…



 

Convert // converteer 

CTA’s, landingspagina’s & Thank you pagina’s 
Het uiteindelijke doel van een marketing strategie is het 
binnenhalen van nieuwe klanten. Om klanten te 
genereren moeten bezoekers eerst worden omgezet in 
leads om deze vervolgens om te zetten in klanten. 

Call-to-action  
Om een bezoeker te converteren in een lead is er een  
goede CTA nodig. Een CTA, oftewel een Call-to-action, 
is een toevoeging op een website die de bezoeker 
uitnodigt om een bepaalde actie te verrichten. Denk 
hierbij aan een downloadknop of een knop naar een 
inschrijfformulier. Het is van belang dat deze CTA goed 
is ingericht om goed te werken. Een aantal punten waar 
een goede CTA aan moet voldoen: 

Design:  
Een CTA moet opvallen op de pagina. De ruimte om de 
CTA heen moet voldoende zijn zodat het geen 
onderdeel lijkt van een tekst. De kleur moet opvallen, 
bijvoorbeeld een contrasterende kleur. 

Plaatsing:  
Het is belangrijk om de CTA op een 
opvallende plek te plaatsen. Onderaan de pagina is niet 
altijd een slimme oplossing, want niet iedere bezoeker 
scrollt door tot het einde van de pagina. Onderzoek op 
welke plek op de pagina de meeste bezoekers afhaken 
en zorg dat de CTA v  r dit punt wordt geplaatst. 

Copy:  
De tekst in de CTA is erg belangrijk voor het 
functioneren. Gebruik niet teveel jargon, maar wees ook 
niet te dwingend of kortaf. Zorg dat de bezoeker wordt 
aangesproken op een actieve manier.

Convert



 

Landingspagina

Wanneer een bezoeker gebruik heeft gemaakt van een 
CTA werkt het het beste als de bezoeker daarna op een 
landingspagina terecht komt. Een landingspagina is een 
pagina die speciaal is ontworpen om gegevens te 
verzamelen van bezoekers. Op een landingspagina staat 
meestal een formulier of een invulveld die de bezoeker 
stimuleert om gegevens achter te laten. Denk aan de 
volgende vragen bij het maken van een landingspagina: 

• Wat is de aanbieding? 
• Voor wie is de aanbieding? 
• Waarom zou een bezoeker hierin geïnteresseerd zijn? 
• Welke acties moet de bezoeker verrichten om de 
aanbieding te ontvangen? 

Een landingspagina is dus bedoeld om een conversie 
te laten verrichten. Op deze pagina worden bezoekers 
omgezet in leads.meestal een formulier of een invulveld die 
de bezoeker stimuleert om gegevens achter te laten.



 

Thank you pagina

Een thank you pagina is een logische vervolgstap na een 
landingspagina. Wanneer een bezoeker via een CTA op een 
landingspagina terechtkomt, en hier een conversie verricht, 
is het belangrijk dat hij op een thank you pagina terecht 
komt.  

Op deze pagina kan hij de uiteindelijke download 
ontvangen, maar dit is ook de ideale plek om een vriendelijk 
signaal af te geven. Dit zorgt voor een mooie afsluiting van 
het pad dat de bezoeker heeft bewandeld. 

Thnx!



 

Close // sluiten 

Het is een feit dat maar een klein deel van de leads 
daadwerkelijk direct klant wordt. Een ander deel wordt 
later klant en het resterende deel wordt helemaal nooit 
klant. 

Om klanten te genereren is het belangrijk dat leads 
door de juiste funnel worden geleid. In de convert fase 
worden de binnengekomen leads omgezet in klanten. 
Door middel van marketing automation, 
emailmarketing, lead scoring en CRM integratie zullen 
de leads moeten worden omgezet naar klanten. 

Als marketing & sales goed met 
elkaar samenwerken zorgt dit 
voor meer dan 20% extra omzet 

Samen met het sales team wordt er gekeken naar de 
belangrijkste leads en in welke fase  van het 
aankoopproces zij zitten. Door middel van 
gepersonaliseerde content zoals emails, nieuwsbrieven, 
notificaties etc. worden de leads gestimuleerd. Het 
sales team moet in deze fase deals sluiten door middel 
van bijvoorbeeld warme calls en sales presentaties. 
Lead nurturing is in deze fase zeer belangrijk. 

Zoals al eerder beschreven in dit ebook, is het heel erg 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste content op 
het juiste bij de juiste mensen onder de aandacht 
gebracht wordt. In feite is de Buyers Journey op te 
splitsen in drie verschillende fasen. 

Close



 

Attract // Aantrekken

Allereerst bevinden klanten zich in de bovenkant van 
de trechter, vervolgens in het midden van de trechter 
en uiteindelijk in de onderkant van de trechter. Ook 
wel: top of the funnel, middle of the funnel, bottom of 
the funnel. Maar, welke type content hoort binnen 
welke fase? En hoe worden bezoekers omgezet in 
leads en vervolgens in klanten? 

Top of the funnel:  
De allereerste stap is ervoor zorgen dat bezoekers 
jouw website weten te vinden. Doe dit door goede en 
relevante content aan te bieden die aansluit bij hun 
interesses. De middelen die hierbij kunnen helpen 
zijn: podcasts, checklists, video’s en blog berichten.

podcast 

checklist 

video 

blogs 

webinar 

white paper 

ebook 

infographic 

spec sheet free trial 

price list 

demo 

events 

case study

M
iddel of the funnel

Top of the funnel

Bottom of the funnel



 

Middle of the funnel: 
Vervolgens is het belangrijk dat deze bezoekers 
omgezet worden in leads, door ze bijvoorbeeld 
downloadbare content aan te bieden op de website. 
Deze kunnen bezoekers, in ruil voor hun 
contactgegevens, volledig gratis downloaden. Gebruik 
hier call-to-actions en landingspagina’s voor. 

Bottom of the funnel: 
In deze fase is het heel belangrijk dat alle informatie die 
over een bepaalde lead verzameld is gedeeld wordt 
met collega’s uit het salesteam. Zij kunnen deze 
informatie gebruiken in de gesprekken, waardoor deze 
een stuk relevanter zullen zijn. Als een lead nog niet in 
aanmerking komt om klant te worden, zorg er dan voor 
dat de lead verder genurtured wordt. Dit verstevigt de 
relatie en vergroot de kans dat hij uiteindelijk toch klant 
wordt.

Funnel



 

Delight // verheugen 

Wanneer een klant is binnengehaald is dit nog niet 
het einde van het proces. Het is belangrijk dat deze 
klant ook fan blijft en dat er geïnvesteerd blijft 
worden in de relatie. Inbound Marketing is een lange 
termijn oplossing die niet zomaar eindigt bij het 
binnenhalen van een klant. 

Uiteindelijk is het van belang dat een klant zijn 
netwerk vertelt over jouw bedrijf. Want mond-tot-
mondreclame blijft nog steeds de beste manier om 
aandacht te genereren. 

Hoe kan een klant tevreden blijven? 
Natuurlijk is het altijd belangrijk om een goede 
service te verlenen aan de klant en dat deze 
relevante content blijft ontvangen.



 

Hubspot

De tool die wij gebruiken en zeker aanraden voor het 
uitvoeren van onze Inbound strategie is HubSpot. Het is een 
complete tool om marketing automation te realiseren en 
biedt een totaaloplossing voor Sales, Marketing en Service. 
Het CRM biedt mogelijkheden en ondersteuning in alle 
onderdelen van de Buyers Journey. 

Behaal je marketingdoelen met Marketing Hub 
In Marketing Hub, is het mogelijk om een volledige Inbound 
Marketing strategie op te zetten. Binnen deze tool is het 
mogelijk om blogpagina’s te schrijven, landingspagina’s te 
maken, social media in te plannen, emailmarketing op te 
zetten, workflows aan je website toe te voegen, complete 
campagnes aan te maken en nog veel meer. Marketing Hub 
is een echte uitkomst om je volledige marketingstrategie op 
te zetten en uit te voeren. 

Goals





 

Richt je salesprocessen beter in met Sales Hub 
Deze tool maakt het voor de Sales afdeling niet alleen 
gemakkelijker om leads binnen te halen en deze om te 
zetten naar klanten, maar zorgt ook voor meer 
efficiëntie en relevantie. De tool helpt bij het 
binnenhalen van nieuwe leads, deze vervolgens in 
klanten om te zetten en ondersteunt het Sales team de 
tijd efficient te laten besteden aan de juiste leads en 
potentiële klanten op het juiste moment de juiste 
adviezen aan te kunnen bieden. 

Help je klanten efficient met Service Hub 
Binnen deze tool staan contactgegevens opgeslagen 
en kunnen Klantenservice medewerkers gemakkelijk 
vragen behandelen. Klanten kunnen gemakkelijk FAQ 
bekijken of een vraag stellen/inplannen aan de hand 
van een ticketsysteem.

Try!

Hubspot proberen? 
Vraag gratis een demo aan!

Ja, ik wil een demo



Wil jij een 
Één-op-één gesprek? 

Of wil je meer weten over wat wij nog meer doen? Neem gerust contact op met ons en 
kom langs voor een kopje koffie! Of thee. Je kan ook direct je afspraak inplannen!

Plan een gratis consult
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