
Marketing vs.
Sales

Whitepaper

Eilandjes worden exit!



Als marketing en sales niet op dezelfde golflengte zit wat
betreft klantvisie, is de kans groot dat er leads gegenereerd
worden waar sales niks aan heeft. Door een eenduidige visie te
hebben, zal het verkoopproces worden verbeterd (sales
alignment). Een eenduidige visie bereik je door onderzoek te
doen naar de ideale buyer persona’s. Op basis van data en
onderzoek stel je een fictieve beschrijving van de gewenste
klanten op. Dit is het fundament van inbound marketing. 

Sales en marketing alignment zorgt dat beide afdelingen beter
samenwerken door meer transparantie, betere communicatie en
hogere efficiëntie. Door dit toe te passen, werken beide
afdelingen toe naar gemeenschappelijke doelen. De
verkoopcyclus wordt verkort, de ervaring van de verkoper
wordt verbeterd, het verhoogt de conversie en dat zorgt
uiteindelijk voor meer omzet.

Veel organisaties hebben een sales team en mensen die
werkzaam zijn op de marketingafdeling. Met een beetje
geluk werken beide teams in dezelfde ruimte maar vaak
is dit niet het geval. Vaak is het gat tussen beide teams
'groot'.

Samenvatting

Om het sales team goed te faciliteren met de marketing
activiteiten kan je het beste Inboud- en radar marketing
inzetten. 

Inbound marketing 
Inbound Marketing is een methode om klanten aan te trekken.
Dit wordt gedaan door de naamsbekendheid te vergroten
d.m.v. relevante content, continue aanwezigheid op social
media, SEO en database marketing. 

Radarmarketing 
Met radarmarketing deel je relevante content waarmee je
iemand in het hart of hoofd raakt. Je laat ze nadenken door
bijvoorbeeld stellingen of polls te delen. Je onderscheidt jezelf
van de rest door in te leven in de doelgroep. 

Dus...
Pas de marketingstrategie aan. Aan het marketing team de taak
om de juiste voorzet te geven, zodat het sales team de leads
kan omzetten naar klanten.Ga ook als team het gesprek met
elkaar aan en zorg er voor dat alle neuzen dezelfde kant op
blijven staan. 
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Algemeen



De kracht van samenwerking tussen
marketing en sales.

Deze whitepaper gaat over de kracht van samenwerking tussen
marketing en sales. Vaak vormen deze twee teams aparte eilandjes. Best
gek! Want door goed samen te werken, bereik je de juiste doelgroep en
haal je kwalitatieve leads binnen met als eindresultaat: meer verkoop. 

Gedurende deze whitepaper wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om
van deze twee eilandjes één eiland te maken, hoe je op dezelfde
golflengte komt te zitten, welke marketingactiviteiten je in kan zetten voor
een goede samenwerking met sales en meer! 



Eén eiland vormen



Marketing en sales eilandjes.

Veel organisaties hebben een sales team en mensen werkzaam op de
marketingafdeling. Met een beetje geluk werken beide teams in
dezelfde ruimte maar vaak is dit niet het geval. Vaak is het gat tussen
beide teams groot. Hierdoor ontstaan er twee eilandjes die zorgen
voor veel spanning.

Het sales team denkt vaak dat de marketing inzet niet werkt omdat ze
geen idee hebben van de leads die worden binnengehaald door marketing
campagnes. Een gevolg hierop is dat het marketing team geïrriteerd is
omdat de geworven leads niet worden opgevolgd. Deze situatie is voor een
organisatie niet ideaal. Met het onderstaande rekensommetje zie je
waarom het tijd wordt om de gap te dichten. 



Dit sommetje laat duidelijk zien dat marketing faciliteert en
sales activeert. Het is namelijk aan het marketing team om
zoveel mogelijk warme leads door te schuiven naar het sales
team. Hoe warmer de leads, hoe hoger de kans op
conversie, hoe meer successen je gezamenlijk kan vieren.
Voordat het marketing team voor warme leads kan zorgen,
moeten beide teams de ideale klantprofielen (buyer
persona’s) helder hebben. Dus, let’s go! 

Stel: je hebt een sales target van
€100.000 per maand en je gemiddelde
orderwaarde is €10.000 per maand, dan
moet je 10 deals sluiten per maand. 

Maar, die deals komen niet uit de lucht
vallen. Hiervoor moet je bijvoorbeeld
gemiddeld 3 voorstellen schrijven om 1
deal te sluiten. En hoe kom je aan de
voorstellen die je mag uitschrijven? 

Juist…omdat je een aantal keer met je
potentiële klant in contact bent geweest
door verschillende marketingactiviteiten.



Als marketing en sales niet op dezelfde
golflengte zit wat betreft klantvisie, is de kans
groot dat er leads gegenereerd worden waar
sales niks aan heeft. Door een eenduidige visie
te hebben, zal het verkoopproces worden
verbeterd (sales alignment). Een eenduidige
visie bereik je door onderzoek te doen naar de
ideale buyer persona’s. Op basis van data en
onderzoek stel je een fictieve beschrijving van
de gewenste klanten op. Dit is het fundament
van inbound marketing (hierover later meer).
Daarnaast breng je een buyer journey in kaart
om de volgende redenen: 

Het wordt duidelijk welke taken voor marketing zijn en
welke voor sales. 
De Marketing Qualified Lead (MQL) en Sales Qualified
Lead (SQL) is helder. 
Hiermee is meteen duidelijk wat de contactmomenten zijn
en hoe sales en marketing een lead verder kunnen
helpen in het proces. 
Alle contactmomenten zijn zichtbaar, zodat het
inzichtelijk is op welke punten marketing en sales kunnen
optimaliseren voor een hogere conversie.

Tot slot, is zonder een duidelijk beeld van de klant,
nauwelijks mogelijk om sales en marketing alignment te
bereiken. Dat is de volgende stap in het proces! 

Buyer persona's helder krijgen.



verkoop
vermarkten 
het op één lijn brengen van verschillende zaken

Laten we eerst starten met uitleggen wat sales en
marketing alignment precies is. 

(1)sales . en . (2)marke . ting . (3)align . ment 
1.
2.
3.

Of eenvoudiger gezegd, sales en marketing alignment
zorgt dat beide afdelingen beter samenwerken door meer
transparantie, betere communicatie en hogere efficiëntie.
Door dit toe te passen, werken beide afdelingen toe naar
gemeenschappelijke doelen. De verkoopcyclus wordt
verkort, de ervaring van de verkoper wordt verbeterd,
het verhoogt de conversie en dat zorgt uiteindelijk voor
meer omzet. Wie wil dat nou niet? 

Sales en marketing alignment https://yourstrategeeks.nl



Samenwerken gaat als
volgt:

Team sales voorziet team marketing
van informatie over gewenste leads. 
Team marketing zet campagnes uit en
voorziet team sales van data rondom
de leads. 
Team sales volgt de leads op en zet ze
om in klanten. 
Team marketing houdt de klanten
warm door continu relevante content
te delen wat aansluit bij het product of
de dienst. 

Extra facts om in te laten zien waarom deze samenwerking
belangrijk is. 
De effecten van sales en marketing alignment zijn groot.
Sirius Decisions onderzocht dat bedrijven die sales
alignment succesvol inzetten gemiddeld 24% sneller groeien
in 3 jaar tijd. Verder is de conversie 38% hoger, besteden
klanten 20% meer en is het klantbehoud 36% hoger. Er
worden dus niet alleen meer klanten aangetrokken, maar
deze zijn ook van betere kwaliteit.

Het fundament is gelegd! Het is nu helder waarom
marketing en sales één eiland moeten vormen, waarom en
hoe je de buyer persona’s in kaart brengt en hoe beide
teams samen kunnen werken. Nu wordt het tijd om dieper in
te gaan op de marketing activiteiten. 

Bron: https://www.ha-marketing.nl/blog/sales-en-marketing-alignment

https://intelligentgrowth.siriusdecisions.com/marketing-operations-leader/stronger-together-aligning-sales-and-marketing-planning
https://www.marketingprofs.com/articles/2021/44343/how-to-drive-sales-and-marketing-alignment-in-an-enablement-role
https://www.slideshare.net/Married2Growth/data-that-supports-true-sales-and-marketing-alignment-111028221
https://query.prod.cms.rt.microsoft.com/cms/api/am/binary/RE36vJj
https://www.ha-marketing.nl/blog/sales-en-marketing-alignment


De marketingformule



Verschillende marketingactiviteiten

Marketing is breed, heel breed! Je kan het zo gek maken als je zelf wilt. Daarom
geeft deze whitepaper sturing. Om het sales team goed te faciliteren met de
marketing activiteiten kan je het beste Inboud- en radar marketing inzetten. 



Inbound marketing

Inbound Marketing is een methode om klanten aan te
trekken. Dit wordt gedaan door de naamsbekendheid te
vergroten d.m.v. relevante content, continue
aanwezigheid op social media, SEO en database
marketing. Deze methode verbetert de klant- en
gebruikerservaring. Je bouwt namelijk aan het vertrouwen
door waardevolle informatie met potentiële klanten te
delen gedurende hun klantreis van informatie winnen naar
een conversie. 

Inbound Marketing helpt je dus om eerder in beeld te
komen bij potentiële klanten en waardevolle leads te
genereren, vóórdat je concurrenten dit doen. Potentiële
klanten hebben vandaag de dag onbeperkte toegang om
hun opties te onderzoeken voordat ze een product of
dienst afnemen. Ze gaan op zoek naar een organisatie of
merk die voor hen de meeste toegevoegde waarde toont.
Maar onthoud, de kwaliteit van de content is erg
belangrijk en een kritische factor. 

Radar marketing 

Radarmarketing lijkt in grote lijnen veel op Inbound
marketing. Toch is er een verschil. Met inbound marketing
is het doel eerder in beeld te komen dan de concurrent.
Met radarmarketing zorg je ervoor dat je continu op de
radar blijft bij (potentiële)klanten. Inbound marketing is
meer leadgeneratie gericht. Met radarmarketing deel je
relevante content waarmee je iemand in het hart of hoofd
raakt. Je laat ze nadenken door bijvoorbeeld stellingen of
polls te delen. Je onderscheidt jezelf van de rest door in te
leven in de doelgroep. 

Personal branding sluit hier goed op aan voor zowel
marketing als sales. Met personal branding vermarkt je
namelijk jezelf en laat je met relevante content jouw
expertise aan de gewenste doelgroep zien. Wil je hier
meer over weten? Download dan de whitepaper over
Personal Branding. Dat is een goede aanvulling op deze
whitepaper om team marketing en sales extra te boosten. 



Zo ziet een klantreis eruit:

Vinden Voeden Activeren Ontwikkelen Winnen Binden



Overall is het gemeenschappelijke doel realiseren van meer omzet. Klinkt logisch, maar maak dit grote doel kleiner in verschillende
gemeenschappelijke doelen waar de weg naar gezamenlijk succes ook inzichtelijk wordt gemaakt. Want hoe je het ook went of
keert, uiteindelijk ben je één team. Het is belangrijk om doelen op te stellen waar marketing en sales beide enthousiast van worden.
Door het hebben van gezamenlijke KPI’s wordt het inzichtelijk hoeveel en wat er nodig is om het omzetdoel te behalen. Voorbeelden
van gezamenlijke doelen kunnen zijn: 

Dit zijn twee goede opties om als marketing team in te zetten. Om
successen te meten wordt de volgende stap doelen stellen. 

Vergaren van … MQL’s (Marketing Qualified Leads) > Leads waarbij men zich bevindt
in de oriënterende en overwegende fase.

Vergaren van … SQL’s (Sales Qualified Leads) > Leads waarbij men zich bevindt in de
beslissingsfase. 

Realiseren van een bepaalde omzet uit Email marketing. De mails worden gevuld door
input vanuit sales en ‘aantrekkelijk’ gemaakt door marketing. 



Het creëren van sales content sluit ook goed aan bij
radarmarketing. Het komt namelijk vaak voor dat team
sales keer op keer dezelfde vragen van klanten krijgen.
Hoe tof zou het zijn om deze vragen al in een eerder
stadium te beantwoorden? Aan het marketing team de
taak om met input van het sales team hier op in te spelen.
Want niet alleen sales is hiermee geholpen, maar de
ervaring van de klant wordt hiermee ook verbeterd. 

De stap daarna wordt sales content creëren. 



Voordat we naar het laatste deel gaan even een checklist. Het laatste deel gaat
namelijk over de marketingstrategie aanpassen. Voordat het zover is, raad ik je
aan de volgende punten af te kunnen vinken: 

Checklist

De twee eilandjes zijn aan het verdwijnen.

Er zijn buyer persona’s samengesteld. 

Gemeenschappelijke doelen zijn bepaald. 

Men is bereid om aan de slag te gaan met personal branding. 

Punt 1 t/m 3 afgevinkt? Mooi! Dan gaan we nu de marketingstrategie aanpassen. De
traditionele marketing wordt namelijk Inbound marketing, gecombineerd met
radarmarketing om leads te genereren.



Strategische aanpassingen



Pas de marketingstrategie aan

Om succes te kunnen boeken, wordt het tijd om de marketingstrategie aan te passen
(als je die hebt, en ga er anders meteen mee aan de slag). De kracht van
contentmarketing staat in deze strategie centraal, want het draait om het gebruik
van de juiste keywords, SEO, SEA, genereren van conversies en aantrekkelijke
content voor personal branding. 



Aan het marketing team de taak om de juiste voorzet te geven,
zodat het sales team de leads kan omzetten naar klanten.

Waarom een (aangepaste) marketingstrategie? 

Buyer persona bereiken1.
De buyer persona’s moeten van de organisatie af weten. Er zijn tig
marketinginstrumenten om de buyer persona te bereiken. Gebruik wel
de juiste kanalen. Ga na waar de buyer persona zich bevindt en focus
daarop. Met hagel schieten heeft geen zin. 

  2. De juiste boodschap delen 
Met een goede marketingstrategie ga je terug naar de kern van de
organisatie. Waar staat de organisatie voor en waar heeft de buyer
persona behoefte aan? Met een marketingstrategie geef je antwoord
op deze vragen. Zo zorg je ervoor dat de juiste boodschap deelt op de
juiste kanalen. 



  3. Betrokkenheid vergroten 
Klanten binden en behouden is key. Dat wordt alleen maar belangrijker omdat de
online wereld blijft groeien. Met een gerichte marketingstrategie vergroot je de
kans om betrokkenheid te creëren. Interactie zorgt ervoor dat je echt in contact
bent met je klanten. Eén van de redenen waarom online marketing het overneemt
van de traditionele marketing, is de kracht van de interactie. Met een interessante,
relevante of inspirerende post krijg je al een hoop inzichten van de buyer persona.
De inzichten bieden weer extra handvatten voor het sales team op tijdens een
gesprek op in te spelen.
 
  4. Vertrouwen opbouwen 
Door de komst van online marketing bouw je vertrouwen op met de buyer persona.
Dit gaat sneller dan met traditionele marketing. Je bent als bedrijf namelijk
transparant, de buyer persona kan hun mening en ervaring delen waardoor je fans
creëert. Bij het opbouwen van vertrouwen is interactie belangrijk. Ga daarom het
gesprek met de buyer persona aan. Want hoe meer vertrouwen, hoe sneller team
sales een deal kan maken. 

Maar! Bega je een flater, dan weet iedereen het ook. Werk daarom in een
marketingstrategie goed uit hoe je vertrouwen gaat wekken en fans creëren. 

Meer weten over het verkrijgen
van fans? 

Bekijk dan de online
videotraining over Fanstrategie.



  5. Omzet verhogen 
Het uiteindelijk doel van een marketingstrategie is een stijging in omzet. Je krijgt
meer omzet omdat je met een marketingstrategie aan je branding werkt, wat zorgt
voor naamsbekendheid, gevolgd door het binden en behouden van klanten. Dit is
alles is de succesformule tot meer omzet. 

Een kleine side note: om je omzet
te verhogen zijn handige call-to-
actions belangrijk om te
integreren. Als je de buyer
persona eenmaal hebt overtuigd om
iets te downloaden, dan wil je dat
diegene ook meteen tot actie over
gaat. Kijk daarom eens naar de
knoppen, kleuren en het gemak om
de buyer persona over te laten
gaan tot een contactmoment in
bijvoorbeeld de vorm van een
download. 



1.

2.

3.

4.

Nog even wat allesomvattende tips:

Stel een content manager aan of maak een
gezamenlijk contentplan.

Doe een content inventarisatie en achterhaal welke
content er al aanwezig is.

Zorg dat alle communicatie door de hele buyer's
journey consistent is en gebruik de kracht van
herhaling.

Gebruik feedback van leads of klanten om nieuwe
content te creëren.

https://www.ha-marketing.nl/blog/buyers-journey


Tot slot...



Vier successen!

Conclusie

Ga als team het gesprek met elkaar aan en blijf in gesprek! Zo verklein je de
gap tussen marketing en sales.

Begin met het delen van de aangepaste marketingstrategie. Toets of alle neuzen dezelfde kant
op staan en ga dan aan de slag. Plan daarna bijvoorbeeld een vast moment per week in waarin
de doelen en targets worden besproken zodat het marketing team helder heeft waar extra op
moet worden ingezet. 

Tot slot, vier successen! Je doet het namelijk met z’n allen en ieder succes mag gevierd worden. 



Ik kan je helpen om de juiste marketing strategie samen te
stellen zodat alle neuzen dezelfde kant op staan.  

Karlijn Raijmakers
Owner

Aan de slag?

karlijn@yourstrategeeks.nl

06 - 55 34 32 48

connect op LinkedIn


