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Voorwoord 

 

“We zoeken iemand die het eerste HBO-boek over content 
marketing wil schrijven”, zo werd ik benaderd door een grote 
uitgever van schoolboeken. Ze hadden bij Google gezocht en 
kwamen telkens bij mij uit. “Dus het werkt”, zei ik. 

Het was voor mij een enorme eer dat me dit gevraagd werd. 
Toen ik in 2012 stopte met lesgeven in NIMA-A omdat ik 
niet meer in de stof geloofde, besloot ik te wachten tot de 
lesstof weer up-to-date was. Dat ik uiteindelijk zelf aan de 
nieuwe stof mee mocht werken voelde heel bijzonder. 

Tijdens het schrijven van hoofdstuk 1 verloor ik echter alle 
geloof in het concept van een ‘theorieboek’ dat scholen 
meerdere jaren zouden kunnen gebruiken, en dat na 4 jaren 
pas een nieuwe editie zou krijgen. Toen ik klaar was met het 
eerste hoofdstuk kon ik twee onderwerpen alweer schrappen, 
omdat ze failliet of uit waren. 

We leven in een tijd dat ‘het niet meer gebeurt’ in scholen of 
universiteiten, maar in de praktijk. De wereld verandert te 
snel, een boek is snel achterhaald. En digitale marketing kan 
zo goedkoop dat experimenteren de norm wordt. 

Ik merk het ook als ik op congressen moet spreken, of tijdens 
workshops: mensen willen vooral horen over 
praktijkvoorbeelden, wat leren bedrijven van de praktijk. En 
dan is een boek over content marketing cases een logische 
stap. Inclusief een platform ‘B2Bcontent 
marketingcases.com’. 

 



 

 

Tijdens mijn zoektocht naar cases merkte ik weinig 
weerstand: bedrijven waren trots op hun content marketing, 
en als je content marketing begrijpt weiger je natuurlijk geen 
kansen om kennis te delen. De grootste weerstand was 
bescheidenheid: ‘we zijn nog niet zo ver hoor’. Maar wie is 
wel ver? 

Ik besloot het boek ook ‘evoluerend’ te maken. Boeken die 
met printing-on-demand worden geprint, kun je namelijk 
altijd aanpassen. De printer begint toch pas te draaien als 
iemand het boek koopt. Dus zodra een nieuwe case zich 
aandient, wordt deze aan het boek toegevoegd. Een ‘oude’ 
case wordt er uitgehaald, maar niet weggegooid. Sterker nog: 
hij gaat integraal online. 

Een andere reden dat het niet moeilijk was om aan cases te 
komen, was de nieuwsgierigheid van de mensen die ik 
benaderde: “Ik ben zelf ook benieuwd hoe anderen het 
doen.”  

Ben jij ook benieuwd? Wacht dan niet langer met lezen, en 
sla de bladzijde om. Veel leesplezier. 
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Ricoh	structureert	al	haar	
content	marketing	
 

 

"Toen ik hier kwam werken, werden talloze online 
platformen nogal ongestructureerd voor van alles en nog 
wat ingezet, ook qua inhoud. Ik heb een poging gedaan om 
er structuur in te brengen, nu werkt iedereen met real-time 
dashboards waarmee men alles kan zien en de organisatie 
zelflerend kan worden." Ger Nijkamp is Senior Online 
Marketeer bij Ricoh Nederland, en beweegt met zijn 
organisatie richting content marketing. Niet vanuit een 
geloof, maar omdat het zichzelf bewijst. "Ik werd 
vermoedelijk gezien als de man die wel even kwam vertellen 
hoe het moest, maar je kunt beter collega's faciliteren, zodat 
ze zelf gaan begrijpen wat wel en niet werkt. Als ze een 
commerciële boodschap op social media zetten of in een 
papieren folder en ze zien in hun dashboard dat het niet 
werkt, gaan ze zich vanzelf achter de oren krabben. 
Uiteindelijk begrijpen ze dat het niet goed is, en creëer je een 
lerende organisatie. Een ondersteunende rol dus, en dat 
blijkt ook als Ger me vertelt dat Ricoh sponsor is geworden 
van een belangrijk tennistoernooi. 



 

 

Ricoh	combineert	lange	en	korte	termijn	
"We zijn recentelijk hoofdsponsor geworden van het 
internationale grastennistoernooi in Rosmalen, dat heet 
vanaf nu het Ricoh Open. Maar we zien dat niet als een 
losstaand evenement, we proberen het te integreren in ons 
structurele marketingproces." Hoe doe je dat dan? "Het 
begint al met het registreren van bezoekers, dat wordt 
gekoppeld aan onze marketingautomatisering. Later kijken 
we wel of elke persoon interessant is voor onze 
marketingdoelgroep. En als er interesse blijkt te zijn in één 
van onze proposities, zou je in staat moeten zijn om 
iemand in een e-mailflow op te nemen. Ik noem het maar 
als voorbeeld , we moeten dat nog exact uitdenken en 
inrichten." Een lange-termijnaanpak dus, alhoewel Ger ook 
beseft dat er korte-termijndoelen zijn. 

"Als je medewerkers korte-termijndoelen oplegt gaan ze 
vanzelf campagnegericht denken. Maar op zich is er niks 
mis met campagnes. Je hebt –naast push- een continu 
marketingproces op basis van pull, iemand kan dan latent 
geïnteresseerd raken. Maar daarnaast heeft elk bedrijf ook 
korte-termijndoelstellingen binnen die processen, naast dat 
'always on' denken moet dus je ook actiematig kunnen 
denken." En hoe werkt dat samen? "Het moet allemaal heel 
logisch zijn, je moet niet circussen opbouwen, afbreken en 
weer opnieuw opbouwen. Als je een goed ingerichte 
corporate website hebt en een goed ingerichte actiesite, kun 
je bijvoorbeeld op de corporate site een klikpad naar de 
actiesite maken dat je aan en uit kunt zetten. Het ligt ook 
aan het type markt natuurlijk, actiematig denken is 
bijvoorbeeld belangrijker in de consumentenmarkt." En het 
begint met proposities. 
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De	marketing	bij	Ricoh	begint	met	
proposities	
"We hebben een serie zogenaamde ‘hero’- proposities 
richting onze markten en doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 
'Online Samenwerken’, 'Mobiel Printen’ of ‘Documenten 
Digitaliseren’.  Iedere doelmarkt kent specifieke proposities. 
In onze online marketingomgeving is dat soms moeilijk: 
waar deel je de mensen uit je doelgroepen in? Onze 
marketingclub werkt op basis van persona’s en met Eloqua 
en we zijn alles heel strak in aan het richten." En hoe 
structureer je dat proces? "In de ontwikkeling van een 
propositie vanuit een marketingvraagstuk ga je eerst kijken 
in welke markten je wat gaat doen. Je brengt ook alles in 
plaats op het gebied van informatievoorziening: wat is de 
persona en wat is zijn of haar customer of buying journey? 
En aan de hand daarvan ga je content bepalen, zodat je de 
klant meeneemt op reis. Dan worden tekstschrijvers aan de 
gang gezet en fotografen. Landingspagina's en e-mail-flows 
worden ingericht, om mensen met je in aanraking te laten 
komen. En daar schrijf je je mediaplan op. Dat vangen we 
allemaal in realtime dashboards." En dat werkt ook al echt 
blijkbaar. “Hoewel we als lerende organisatie natuurlijk 
continu aanpassen, verbeteren en blijven uitbouwen. Dat 
proces zal nooit meer stoppen, denk ik.” 

 



 

 

"We hebben recent een nieuwe propositie op het gebied van 
duurzaamheid helemaal via die route gedaan. Die 
campagne staat nu live, de basiscontent is er. Dat is het 
startpunt om te gaan optimaliseren: meten en bijstellen. 
Vanuit marketing kijken we naar de resultaten: MQL's, 
SQL's en dergelijke. En dat hele proces loopt nu dus, maar je 
bent een lerende organisatie. Je ontdekt elke keer weer wat 
nieuws. Ik heb mij gefocust op de plek tussen marketingplan 
en executie." Die aansluiting verandert? "Ja. Vroeger kende 
vooral Sales de klant, die wist precies wie het was. Het valt 
me op dat internet ervoor gezorgd heeft dat een stuk van de 
B2B journey naar online verschoven is en in het domein van 
marketing terecht is gekomen. In het inkooptraject ontstaat 
nu een spanningsveld: traditioneel is dat het domein van 
Sales, maar online moet marketing dat grotendeels 
invullen." En dat laatste gebeurt steeds vaker met content 
marketing. 

Content	marketing	bij	Ricoh	volgt	twee	
stromen	
"We hebben twee stromen in onze content marketing: 
enerzijds de commerciële met content, het proces met 
landingspagina’s binnen de marketingautomatisering. Dat 
is de ruggengraat. Maar omdat het commercieel is, is er een 
deel van de marketingwereld dat er afstand van neemt en 
dat deel groeit. De tweede stroom bevat die met 'laag 
commerciële content' zoals blogs, interviews, video noem 
maar op." En hoe stem je dat op elkaar af? "Die twee 
stromen moeten gelijkgeschakeld en geïntegreerd worden, 
we trekken de parameters van de commerciële stroom naar 
de 'softe' kant door, en omgekeerd. Als 'thought leader' 
willen we herkend worden op het domein van 'nieuwe 
werken' bijvoorbeeld. Veel bedrijven beginnen met de soft 
content en gaan daar verkoop aan koppelen. Wij integreren 
ze vanaf het begin." 
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Een	flowchart	als	ruggengraat	voor	de	
online	marketing	
"Voor het structureren van onze marketingactiviteiten heb 
ik als basis een flowchart gemaakt, waarin ik hoog- en 
laagcommerciële content onderscheid. Greenpeace kan vast 
prachtige content over de natuur maken, maar ze moeten 
ook donateurs hebben en dus moeten ze hun content ook 
daarop inrichten." Dus die flowchart is jouw 
ruggengraat? "Inderdaad. Wil je een consistente 
klantbeleving uitdragen en serieus met big data bezig zijn, 
dan moet je aan de hand van een consistente inrichting 
werken. We gaan straks geen tennisevenement 
organiseren, maar ons vooral ten doel stellen dat 
evenement in onze algemene marketingdoelstellingen te 
laten accelereren. Natuurlijk moeten de mensen op het 
evenement een geweldige beleving hebben, maar wel 
ingebed in een optimaal marketingproces. En dat begint bij 
het design en niet bij de uitroep 'doe mij een app'." 

"Wat vaak wordt vergeten is dat marketing automation wel 
belangrijk is, maar dat je er maar 5% mee afdekt: hooguit 
5% van je site-bezoekers laat een e-mailadres achter, de rest 
blijft anoniem. In praktijk wordt vol op 
marketingautomatisering ingezet, maar marketeers 
vergeten vaak het domein van de laagcommerciële content. 
Vandaar ook de verschuiving richting content marketing, 
het is voor mij wel duidelijk welke kant het opgaat." 

	



 

 

Baker	Tilly	Berk:	"We	
zijn	trots	op	ons	
ondernemerscollege"	

 

"We bestaan al ruim 100 jaar, sinds 1914. Onze geschiedenis 
is gestart in Nijmegen en Den Haag, we zijn van oorsprong 
dus echt Nederlands." Marjanne Poppen en Yvonne van den 
Hurk zijn (mede) verantwoordelijk voor de content 
marketing bij accountants- en belastingadvieskantoor Baker 
Tilly Berk: "De Engelse naam komt van ons internationale 
netwerk, daar zijn we al meer dan 25 jaar lid van. In 2011 
hebben we ervoor gekozen de naam van het netwerk te 
dragen, met het doel een internationaal sterk merk neer te 
zetten." En dat lukt ze goed, mede dankzij uitgekiende 
content marketing. 

Een	Nederlands	internationaal	bedrijf	
"Ons kantoor is ontstaan uit een decentraal netwerk van 
accountants en belastingadviseurs, door overnames zijn we 
gegroeid tot wat we nu zijn. In Nederland staan we in de 
top 10 van accountantskantoren. Er werken 700 
medewerkers verspreid over 17 vestigingen.  
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De kracht van ons kantoor is dat we breed kunnen 
adviseren. Want naast het samenstellen en controleren van 
jaarrekeningen en belastingadvies kunnen ondernemers bij 
ons ook terecht voor advies over financieringen, 
bedrijfsjuridische en HR gerelateerde vraagstukken, IT, 
bedrijfsopvolging, subsidies, fusies of overnames." En werkt 
het ook internationaal? "Jazeker, samen met onze collega’s 
uit het buitenland, bedienen wij steeds meer internationale 
klanten. Van internationaal georiënteerde Nederlandse 
ondernemers tot buitenlandse ondernemers die zich in 
Nederland willen vestigen. Tachtig procent van de omzet 
komt echter uit de Nederlandse markt." En hoe is de 
marketing georganiseerd? "Hier in Gouda zitten alle 
ondersteunende diensten van Baker Tilly Berk, zoals onze 
afdeling Marketing & Communicatie. Wij zijn 
verantwoordelijk voor alle corporate marketing en 
communicatie-activiteiten." Maar blijkbaar gebeurt er ook 
veel decentraal. 

Marketing	van	een	accountant:	kennis	
delen	
"De vestigingen hebben een eigen marketingbudget, voor 
bijvoorbeeld sponsoring van lokale activiteiten en 
evenementen. Onze afdeling maakt de vertaalslag van 
strategische speerpunten naar positionering, bewaakt het 
merk en beheert en faciliteert vanuit die rol alle corporate 
communicatiemiddelen. Het initiatief ligt daarvoor bij 
ons."  

  



 

 

En de rol van de collega’s in het land? "Met content 
marketing creëren we een podium voor collega's. Zij zijn als 
het ware het product voor de marketing. Zo zijn we gestart 
met een employer branding campagne 'Deel je eigen 
wijsheid'. Daarbij stimuleren wij onze collega’s kennis te 
delen. Met klanten, met collega’s en met mensen in hun 
netwerk. Nu wordt die campagne alleen intern ingezet, 
maar het idee is om dat straks ook naar buiten toe in te 
gaan zetten." Dat kennis delen is dus blijkbaar geen 
probleem? 

“Ons voordeel is dat we werken in een kennisintensieve 
organisatie. Het helpt ons daarnaast ook enorm dat het 
huidige bestuur als belangrijke speerpunt heeft om meer 
‘rumour around the brand’ te creëren, door buiten zichtbaar 
te zijn en kennis te delen.” Dus ze hoeven niet overtuigd te 
worden van de voordelen van transparantie? ”Eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat we best nog wat werk hebben om 
collega’s te overtuigen van het nut van content marketing. 
Bij die collega’s zetten we vooral in op het laten zien dat het 
werkt. Bij voorkeur met harde cijfers. Online meten we het 
effect van onze inspanningen op het gebied van content 
marketing. Juist in onze organisatie -waar veel cijferaars 
zitten- werkt dat goed. De uitdaging is nog wel om ze 
bewust te maken van het verhaal dat ze kunnen 
vertellen." Dat vinden ze niet eng? "Je merkt dat er een hele 
nieuwe generatie medewerkers is, die er veel minder moeite 
mee heeft om letterlijk zichtbaar te zijn. In de ‘Deel je eigen 
wijsheid’ campagne hebben we filmpjes gemaakt met 
collega’s die letterlijk hun wijsheid delen en daar spat de 
bedrijfstrots vanaf." En video wordt ook ingezet op het 
'ondernemerscollege'. 
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Het	ondernemerscollege:	content	
marketing	in	video-vorm	
"Wij brachten drie keer per jaar een relatiemagazine uit, 
het BTB Magazine. Daarin stonden de vraagstukken van 
klanten en onze oplossingen centraal. Eind 2014 zaten we 
bij elkaar en keken we naar de trends in ons eigen 
vakgebied. We hebben toen gezegd: alles wat online kan, 
doen we online. Maar we realiseerden ons wel dat de 
content van het magazine goed was." Hoe kwam je dan op 
dit concept? "De effectgroep, het evenementenbureau waar 
wij mee samenwerken, was ook aan het brainstormen over 
nieuwe mogelijkheden. Zij kwamen met een eerste opzet 
van het ondernemerscollege. Tijdens hun presentatie waren 
we gelijk om. We voelden dat dit dé kans was om onze 
klanten te attenderen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, 
zonder steeds te roepen wie wij zijn en waar onze kennis 
ligt. Het delen van kennis staat centraal in onze 
positionering. En dus ook in ons handelen." En de opzet is 
behoorlijk uniek in contentland. 

"Elke twee weken gaat er een nieuwe video van een 
inspirerende spreker live op ondernemercollege.nl. De 
video’s nemen we op in een professionele tv-studio in het 
bijzijn van klanten. Elke opnamedag staan er vijf sprekers 
op het podium. Zij krijgen 15 minuten om hun verhaal te 
doen. Hun presentatie nemen we gelijk op, een regisseur 
begeleidt de opname. We kiezen echt voor kwaliteit. De 
opnamedag is voor ons ook een klantevent met een leuk 
ontvangst, voor de pauze 3 sprekers en na de pauze 2. En 
wij sluiten af met een borrel." Met tussendoor ook 
'contentmomenten'. 



 

 

Het	uitnutten	van	een	evenement	
"In het ondernemerscollege over 3D printen werd 
een bijzonder project genoemd: een 3D geprint huis in 
Amsterdam. We kwamen toen op het idee om onze klanten 
in de bouw- en vastgoedsector daar mee naartoe te nemen. 
Hoe kijken zij aan tegen een technologie die hen wellicht 
gaat raken? Zijn zij daar mee bezig?" En dat werkte? "Heel 
goed. De klanten zijn geïnspireerd, hebben gediscussieerd 
met branchegenoten. Een fotograaf en een redacteur 
hebben verslag gedaan van dit bezoek en dat verslag staat 
op ondernemerscollege.nl en is gedeeld via social media. 
Eén klant zei letterlijk 'dit heb ik gemist, niet alleen 
bijeenkomsten over wet- en regelgeving maar ook over mijn 
eigen vakgebied'." Ook dat is content marketing natuurlijk. 

"We hebben de merkwaarde van het bedrijf vertaald naar 
eisen waar de content aan moet voldoen, een soort meetlat. 
Criteria als dat het praktisch moet zijn, geen zweverige 
verhalen, noem maar op." En hoe doe je dat efficiënt? "Met 
'content mappen' haal je het maximale uit een stuk content. 
Als de video klaar is, ontleden we de inhoud en gaan we op 
zoek naar haakjes met onze dienstverlening. We kijken heel 
goed naar alle invalshoeken, zodat we een onderwerp 
maximaal benutten en spreiden in tijd. Met een iets andere 
invalshoek kun je iets net weer extra op de agenda 
zetten." En dat trekt mensen aan. 

"We zijn heel trots op het ondernemerscollege, want de 
video’s worden goed bekeken. Ruim boven onze initiële 
doelstellingen, ons eerste doel is daarmee ruimschoots 
behaald. En het is voor ons een goede leerschool over wat 
online werkt en wat niet. Een leuke spin off van onze 
contentmarketing is trots, bij collega's maar ook bij klanten. 
Dat was ook het idee achter het ondernemerscollege: delen 
wat we doen. Dat is leuker om te delen dan de laatste fiscale 
regels. En het werkt." 
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Faes:	"Onze	nieuwsbrief	is	
een	stok	achter	de	deur	
voor	contentproductie"	

"Toen ik hier kwam waren de websites behoorlijk 
verouderd. Dan heb ik het nog niet eens over het uiterlijk, 
maar over het CMS. Alle wijzigingen die verder gingen dan 
simpele inhoudsaanpassingen moesten door derden worden 
gedaan, dus hebben we de websites in Wordpress opnieuw 
gebouwd. Nu hebben we veel meer in eigen hand, en op een 
flexibel platform." Frank van Roij is Online Marketeer bij 
Faes Group, en probeert samen met zijn marketingcollega’s 
content marketing in het bedrijf in te voeren: "Als je de 
timeline van onze berichten terugleest, zie je waar we 
vandaan komen en waar we naar toe willen. Het wordt 
steeds beter." Veel meer content dus, waaronder cases. Nee 
geen flightcases. 



 

 

Cases	over	cases	
"Bij Faes Cases werken we, ook al voordat ik hier kwam, 
met referentieverhalen. Het gevaar dat je bij dit soort cases 
loopt is dat ze te generaliseerbaar worden, het lijkt erg op 
elkaar. Het gaat wel telkens om een andere koffer of 
flightcase natuurlijk, maar als je niet uitkijkt heb je het 
steeds over het feit dat het bedrijf iets te verpakken had en 
dat wij daar dan een koffer of flightcase voor leverden.” De 
cases leken te veel op elkaar? “Precies. Vervang de 
bedrijfsnaam en het product en je hebt weer een nieuwe 
case, bij wijze van spreken. Er werd echter niet verteld welk 
probleem van de klant precies wordt opgelost. Dat is 
jammer, want dat is waar onze echte toegevoegde waarde 
ligt.” En dat mag dan best online. 

“Eén klant verstuurde bijvoorbeeld al jaren 
trainingsapparatuur voor medische apparaten in simpele 
houten kisten, omdat die trainingen aan de andere kant van 
de wereld worden gegeven. Het is dan verleidelijk om 
meteen te vertellen met wat voor een mooi product wij die 
houten kisten vervangen hebben. Wat hier echter belangrijk 
is: wat was het probleem met die houten kisten en waarom 
bleek die flightcase dan wel een passende oplossing?" En 
daar schrijf je dan een case over? "Vanuit hun rol zijn 
commerciële collega’s niet zo gewend om over problemen te 
praten, maar over glansrijke verhalen. Vanuit hun 
enthousiasme beginnen ze meteen met de gecreëerde 
oplossing. En dan worden het dertien-in-een-
dozijnverhalen als je niet uitkijkt. Je wilt natuurlijk 
ook laten zien wat er eerst fout ging. Want daar zoeken 
anderen op." En dat betekent slimme contentmanagement. 
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"Bij Faes Cases hebben we nu ook een nieuwsbrief via de 
mail, de artikelen in de nieuwsbrief staan ook online en 
delen we waar mogelijk via sociale media van zowel 
business units als medewerkers. Collega’s zitten tot hun nek 
in de dagelijkse business en het eerste wat ze roepen als we 
een artikel nodig hebben is 'geen tijd'. Door in iedere 
business unit iemand onderdeel van de redactie voor de 
nieuwsbrief te maken, waaraan vanzelfsprekend de 
deadline van de verzenddatum hangt, lossen we dat 
probleem op. Dit werkt als een stok achter de deur voor de 
productie van content. Het is een ideale manier om de 'sense 
of urgency' erin te krijgen, maar dankzij de statistieken van 
de nieuwsbrieftool zie je meteen ook wat wel en niet werkt."  

Content	marketing	in	de	juiste	
bedrijfscultuur	
"We hebben ook een business unit Consultancy, FPC beyond 
packaging. We deelden daarvan in het verleden 
voornamelijk kennis als we iets opgeleverd hadden, interne 
juichmomenten zoals een geslaagde oplevering van een 
groot project. Inhoudelijk ging het dan om de interne 
strubbelingen om dat project voor elkaar te krijgen, de 
opluchting en het resultaat zeg maar." Goede content 
toch? "Op zich zijn dit soort berichten goed omdat je de 
innovaties laat zien, maar we willen juist vanuit de 
consultancy-gedachte aanhaken bij problemen die men 
ervaart en vragen die men heeft. Zoals ik laatst las: 
‘Content marketing is just solving the same problems that 
your product solves through media you create and 
promote.’ Dus dat gaat nu anders.” 



 

 

"We hebben best veel uitdagingen. Alleen al de 
onderwerpen, daar gaan we regelmatig voor bij elkaar 
zitten. Iedere business unit heeft zijn eigen redactieteam. Je 
moet daarbij  niet te snel gaan, we zijn van origine een 
productiebedrijf met een cultuur van 'ga eens wat doen'. 
Dus een groot deel van de tijd gaat nog steeds wel naar 
traditionelere marketingactiviteiten.” Maar je doet wel aan 
content marketing? "We hebben veel content, maar de 
collega's zijn natuurlijk de spreekbuis. Ik zou het liefst aan 
elk artikel de kennisdragende werknemer koppelen, maar 
dat gaat nog niet altijd. We merken hier dat bloggen als eng 
en niet direct hun verantwoordelijkheid wordt gezien: te 
druk, geen tijd, ik ben geen schrijver. Maar ik ben al blij dat 
we überhaupt publiceren." Het is even wennen, dat merk ik 
bij meerdere bedrijven. 
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De	beste	content	komt	van	de	mensen	van	
Faes	
"De commercieel verantwoordelijken gingen samen met ons 
kijken hoe we hun waardevolle kennis online konden 
krijgen. Ze waren zich steeds meer bewust dat kennis delen 
zinvol is, dus gingen we een nieuwsbrief maken, op basis 
van de kennis van onze Productmanagers." Waarom 
zij? "Productmanagers zijn door hun productkennis een 
waardevolle bron van informatie, echter beginnen ze vaak 
al meteen een commercieel verhaal te schrijven, want 'het 
moet naar marketing'. Maar we willen juist een objectief 
verhaal van ze horen, mensen zoeken bij Google niet op 
oplossingen, maar op concrete, basale problemen. Nu 
willen we ze gaan interviewen, dan kunnen we zelf kiezen 
wat we er uit lichten.” En welke richting gaan je interviews 
dan in? "De meeste potentiële klanten van onze consultancy-
tak weten vaak niet eens dat ze een probleem hebben. We 
schrijven dus artikelen waarmee je aan de boom schudt, 
waardoor mensen anders over verpakken en logistiek na 
gaan denken." En zo gaat het de goede kant op met de 
content van Faes. 

"We zien langzamerhand dat steeds meer content die we 
maken ook nadat deze in de nieuwsbrief en op social media 
is verschenen organische bezoeken vanuit Google oplevert. 
Op den duur moet contentcreatie vanzelfsprekend zijn en 
ook breder getrokken worden. We denken bijvoorbeeld al 
na over de inzet van kennisbanken in voor ons belangrijke 
niches. In de basis is belangrijk dat we een keuze hebben 
gemaakt, we willen als marketing gaan faciliteren, het 
doorgeefluik naar buiten toe worden. Er zitten hier al veel 
mensen met veel ervaring en kennis, maar het is een hele 
uitdaging om los te komen van de introverte blik. Maar ach 
dat is ons werk ook, komt goed." 



 

 

PinkRoccade:	Content	
marketing	voor	en	door	de	
overheid	

"Ik heb moeite met de term 'buyer persona', het concept is zo 
beperkend. Als je 'persona' toevallig een man is lijkt het wel 
alsof je vrouwen niet aan mag spreken. Maar we 
differentiëren onze content wel hoor, dus het idee erachter 
vind ik wel goed." Sanne van der Zanden is verantwoordelijk 
voor Marketing en Communicatie bij PinkRoccade Local 
Government, en haar doelgroepen hebben verschillende 
behoeften: "De ambtenaar wil dat onze software hun werk 
makkelijker maakt, hun manager wil kosten besparen en de 
wethouder wil blije burgers, doordat ze thuis al hun zaken 
kunnen regelen." En dan moet je toch werken met een soort 
'government persona', zo legt Sanne uit. Logisch, want 
PinkRoccade werkt al lang met 'government', ze waren er 
zelfs ooit onderdeel van. 
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PinkRoccade	is	bekend	met	overheid	
"PinkRoccade was ooit een staatsbedrijf, we kwamen voort 
uit het 'Rijks Computer Centrum'. Na de privatisering in de 
jaren '90 zijn we regelmatig van naam en eigenaar 
veranderd, op dit moment zijn we onderdeel van een 
Canadese investeerder. En ik werk voor de businessunit 
'Publiekszaken', dat zich vooral richt op gemeenten en haar 
klanten, de burgers." En Sanne heeft het naar haar zin bij 
haar werkgever merk ik: "De organisatie is gekanteld, ik 
werk nu met verschillende specialisten samen binnen één 
beleidsterrein. Veel beter in mijn ogen, het leidt tot betere 
contacten onderling." Sanne is zelf ook specialist blijkbaar. 

"Ik doe de marketing en communicatie voor de 
automatisering van zogenaamde 'Publiekszaken'. Het is de 
bedoeling dat burgers uiteindelijk thuis zelf de 
administratie doen rond paspoorten, geboortes, huwelijken 
en dergelijke. Vooral voor grote gemeentes is dat 
interessant natuurlijk." Vanwege de 
kostenbesparingen? "Dat niet alleen hoor, maar er is soms 
wel wat weerstand bij de medewerkers, die zien hun werk 
verdwijnen. Wij wijzen erop dat hun werk alleen maar 
leuker wordt: het neemt werkdruk weg, en ze kunnen zich 
focussen op de bijzondere gevallen." PinkRoccade is erg 
actief in de begeleiding van klanten, met de juiste kennis 
natuurlijk. 



 

 

Software	die	leunt	op	gebruikers	
"Onze software is super gebruiksvriendelijk, maar toch 
blijft het wennen voor mensen die al 30 jaar hetzelfde doen. 
En dus werken we bij de ontwikkeling van iBurgerzaken 
samen met zogenaamde 'kwartiermakers', ambtenaren die 
ons helpen met het bouwen en implementeren van de 
software vanwege hun praktijkkennis." En dat 
werkt? "Jazeker! Het is zelfs zo dat kwartiermakers 
inmiddels ook meehelpen bij de implementatie van 
iBurgerzaken bij andere gemeenten. Ze worden daar door 
ons dan gedetacheerd." En ook in de toepassing van het 
product leunt PinkRoccade op gebruikers. 

 

"We hebben in de applicatie een zogenaamde 'iCommunity' 
gebouwd, gebruikers kunnen daar vragen stellen aan 
andere gebruikers van andere gemeentes. Wij zitten er dan 
niet tussen, de gebruikers zijn zelf immers de 
praktijkexperts." En wordt dat ook gebruikt? "Het was even 
wennen, maar we zien dat het steeds vaker wordt 
toegepast. Een mooie ontwikkeling." Slim omgaan met 
kennis, bij PinkRoccade weten ze er raad mee. En ook in hun 
(content) marketing proberen ze slim te zijn. 
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Content	Marketing	voor	en	door	overheid	
"We delen onze kennis op meerdere manieren. Ook offline, 
op het jaarlijkse congres van de NVVB bijvoorbeeld. Daar 
komen burgerzaken-ambtenaren jaarlijks twee dagen bij 
elkaar, en wij hebben een zogenaamd 'gouden partnership'. 
We staan er met een opvallende roze stand, en mogen 
workshops geven voor geïnteresseerden. Dat doen we 
bewust niet vanuit PinkRoccade, maar vanuit een 
gebruiker." Hoe werkt dat dan? "Een kwartiermaker van 
een gemeente die met onze software werkt vertelt dan 
eerlijk over zijn of haar ervaringen. We zetten zelfs ons 
eigen logo niet meer op de aankondiging, maar het logo van 
de gemeente. Het is belangrijk dat het een objectief verhaal 
is, niemand zit op een reclamepraatje te wachten." En 
daarom zet Sanne ook vol in op content marketing. 

"Ik ben niet zo'n voorstander van advertenties, ik kijk er zelf 
niet eens naar. Ik steek het geld liever in content marketing. 
Zo proberen we content te creëren die we ook als PR 
gebruiken, zoals een interview met onze manager Jurriaan 
Piek over digitale aangifte van geboortes. In het ziekenhuis 
in Almelo kunnen ouders via een iPad aangifte doen op onze 
app, wat de kans op foute kindernamen kleiner maakt. 
Want mama kan nu meekijken, en die weet de naam 
meestal beter dan papa haha." En Sanne helpt gemeentes 
zelfs met hun eigen content: "Gemeentes die met onze 
software werken moeten dit natuurlijk zo goed mogelijk 
communiceren met hun inwoners. Wij hebben toolkits die ze 
als basis kunnen gebruiken voor hun communicatie richting 
burgers. En we helpen ze met hun vindbaarheid bij Google, 
want op de gemeentesites zelf kunnen burgers meestal niet 
vinden wat ze zoeken." En zo blijft Sanne experimenteren 
met content. 



 

 

"We experimenteren nu ook met video: we brengen klanten 
in beeld die met onze software werken, of we interviewen 
ze. Want het nadeel van software is dat het niet tastbaar is, 
je kunt het moeilijk in beeld brengen. Mensen kun je wel in 
beeld brengen, dus daar richten we ons op. Voor één 
probleem moeten we nog wel oplossing vinden: het is niet 
altijd makkelijk voor ze om hun boodschap in een paar 
zinnen over te brengen. De kennis is er, maar het delen gaat 
niet altijd even makkelijk. Maar daar komen we wel uit. 
Met de juiste vragen komen de juiste antwoorden." 
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Unidis:	"Onze	content	
marketing	is	gebouwd	op	
de	kennis	van	
medewerkers"	

 

"Ik besefte dat we met een andere vorm van marketing veel 
meer moesten kunnen bereiken. Maar het is een hele weg 
om collega's daarvan te overtuigen, zeker omdat content 
marketing nog onbekend is. Het heeft zeker een jaar 
geduurd om mensen hier overtuigd te krijgen, maar het is 
gelukt." Inge van Lieshout is Marketeer bij 
softwareleverancier Unidis, en heeft de omslag naar content 
marketing ook gemaakt: "Content marketing stond eigenlijk 
al langer op mijn lijstje, maar het werd telkens 
vooruitgeschoven. En een paar maanden terug dacht ik 'Ik 
moet het gewoon doen'."  

 



 

 

Marketing	wordt	steeds	belangrijker	
"Unidis is van oorsprong distributeur van Unit4 software, 
maar we ontwikkelen steeds meer een adviserende rol. We 
zijn met 20 mensen en bestaan al 10 jaar, een jong en 
innovatief bedrijf dat voorop wil lopen in de markt. En dat 
lukt ook wel." En voor wie werken jullie? "Onze eindklanten 
zijn vooral MKB'ers, maar de focus ligt ook sterk op 
accountantskantoren. We merken de laatste tijd namelijk 
steeds vaker dat de accountant een belangrijke rol heeft bij 
de keuze van software van zijn cliënt. We hebben ongeveer 
4500 klanten en een samenwerking met ongeveer 260 
accountantskantoren, we verzorgen  zowel bij hen als bij 
hun cliënten de automatisering." 

"Ik ben hier binnengekomen in 2010 als Verkoper 
Binnendienst. We deden marketing erbij in die tijd, zoals het 
versturen van nieuwsbrieven. Omdat ik dat heel leuk vond 
en omdat het steeds belangrijker werd, ben ik me erin gaan 
verdiepen." Dat was nodig? "We kregen in het verleden 
gewoon de leads aangeleverd, maar zeker sinds de crisis is 
dat teruggelopen. Je moet steeds meer doen om gezien te 
worden. In 2013 heb ik de NIMA B Business opleiding 
gedaan, en zo ben ik er ingerold. En nu ben ik 
verantwoordelijk voor de Marketing, samen met de 
directeur. Ik regisseer,  met ondersteuning van collega’s. En 
vervolgens ben ik aan de slag gegaan met inbound en 
content marketing." 
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Veel	kennis	en	ervaring	in	het	bedrijf	
"Ik lees altijd veel over marketing, en dan komt content 
marketing steeds vaker op je pad. Het begon met mijn 
persoonlijke ervaring, dat je sneller iets bekijkt wat je echt 
interesseert. En we deden ook al aan marketing, maar we 
zagen niet wat eruit kwam: je kunt het niet meten, of het 
resultaat valt tegen. Vooral voor bestaande klanten hebben 
we een plezierige website, maar het trekt niet veel nieuwe 
klanten aan." En dan helpt content marketing? "Ik ben me 
erin gaan verdiepen, en besefte dat het goed bij ons past: 
we hebben veel kennis en ervaring. Marketing was tot nu 
toe ook een eilandje: 'Wat doe je eigenlijk?'. Al die dingen 
samen brachten mij tot het besef dat we op een andere 
manier moesten doen, met minder investering en meer 
betrokkenheid van medewerkers. En meetbaar." 



 

 

"Voor 2017 heb ik uit de bedrijfsdoelstellingen vier 
hoofdpijlers gepakt waarop ik me wil richten. We zijn onze 
interne automatisering aan het optimaliseren, en van 
daaruit heb ik gekeken hoe we marketing willen inrichten. 
We hebben nu de keuze gemaakt om met Marketing 
Automation te beginnen." En de content? "We hebben al een 
enorme hoeveelheid content: whitepapers, webinars, video’s 
noem maar op. Vanuit de gekozen hoofdpijlers gaan we een 
nieuwe website bouwen, en als ik alles zo overzie heb ik ook 
het gevoel dat het allemaal klopt." En deel je zelf ook 
content? "Ik ben zelf ook gaan bloggen, mijn collega's zijn 
daar nog terughoudend in en dus moet ik het goede 
voorbeeld geven natuurlijk. Twee collega's zijn spontaan 
iets gaan schrijven, en onze directeur had een interessant 
blog geschreven over de houdbaarheid van software en dat 
heeft al heel wat views.  Juist je transparantie maakt 
mensen nieuwsgierig." 
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"Als marketing sta je nu in het midden van het bedrijf, veel 
meer dan eerst. Mensen kloppen met van alles bij jou aan, 
vragen steeds vaker om je mening. Maar ik vraag ook om 
hun mening, bijvoorbeeld over de nieuwe website of ik 
vraag ze om samen een e-book te maken. Als mensen voelen 
dat ze speciaal zijn, creëer je betrokkenheid. En dan komt 
het met je content marketing wel goed." 



 

 

Xelvin	wil	haar	content	
marketing	gestructureerd	
doen	
 

"De wereld van detachering is niet zo transparant. Dus 
onze site wilden we juist wel transparant en persoonlijk 
maken, en daarmee kwam dat bloggen mooi samen. 
Websites van concullega's zijn vaak gelikt en onpersoonlijk, 
op onze site staan mensen en die willen we daar ook 
voorstellen." Janneke Assink en Lútsen Zijlstra zijn collega's 
bij technisch detacheringsbureau Xelvin, en actief met 
content marketing: "Tot nu toe is het bloggen wel wat ad 
hoc, maar we willen het structureel gaan doen. Het is mooi 
om te zien dat de huiswerkblogs van jouw workshop ook 
echt passen bij de schrijvers." En bij Xelvin blijkbaar. 
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Kennis	delen	hoort	bij	Xelvin	
"Er wordt bij Xelvin veel kennis gedeeld, maar nog te 
weinig gestructureerd. Ook omdat we zo verspreid door 
Nederland zitten, veel uitwisseling van kennis kwam tot nu 
toe uit toevallige ontmoetingen voort. Daarom hebben we 
ook een social platform opgezet: de intentie is er en de 
cultuur, maar nog niet de structuur." Dat is beter dan 
andersom toch? "Dat klopt wel. Kennis delen hoort ook bij 
de mensen die hier werken: je moet veel over de markten 
weten. Er worden onderling ook veel vragen gesteld en er 
wordt regelmatig om hulp gevraagd." En met kennissessies 
wordt de uitwisseling nog verder ondersteund. 

 



 

 

"Met onze 'Techniek 3.0' kennissessies delen we veel kennis, 
onder die paraplu hangen veel onderwerpen. Dat kan een 
sociale activiteit zijn zoals dingen samen organiseren, 
bijvoorbeeld Gaelic Football in Eindhoven. Maar het kan 
ook op communicatiegebied zijn, waarvoor we seminars 
organiseren. We organiseren ook avonden waarop mensen 
leren over Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), ook klanten. 
En die mogen dan introducees meenemen." En dan werk je 
met externe trainers? "Ja, maar ook interne. Een collega uit 
het zuiden die bijvoorbeeld acquisitietrainingen geeft aan 
collega's. Dat doen we liefst intern, dat geeft heel veel 
waarde. We laten trainers ook het liefst naar Xelvin komen, 
dat collega's veel samen leren is belangrijk." En dat merkte 
ik ook bij de blogtraining die ik zelf bij Xelvin mocht geven. 
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Bloggen	is	de	toekomst	voor	Xelvin	
"Onze behoefte aan bloggen is voortgekomen uit een 
eerdere training, waarbij we kregen te zien hoe de wereld 
verandert en hoe social media daar onderdeel van zijn. We 
hebben toen sessies gehad met groepen, er was namelijk 
nog veel scepsis over social media. Dat is nu wel anders, ik 
heb daar ook een blog over geschreven." En technisch is er 
ook geen belemmering blijkbaar: "We hebben de hele 
website vernieuwd, dus de techniek is goed. Maar nu de 
inhoud. Met bloggen willen we voor elkaar zien te krijgen 
dat alle collega's hun kennis delen. Structureel zeggen wat 
je vindt en hoe je er over denkt." Maar dat gaat niet altijd 
even soepel. 

"We zitten nu wel op een kantelpunt, er is nog wat 
koudwatervrees en onwetendheid. We zijn nogal gericht op 
korte-termijnresultaten, dus bloggen is wel wennen. Je 
schrijft 8 uur aan een blog en de vraag is natuurlijk hoe je 
dat terugverdient." Die beroemde ROI? "Precies. We 
worden ons er steeds meer bewust van welke kant het 
opgaat, maar wat levert het op? We horen vaak 'ik zie veel 
van jullie voorbij komen', maar de effecten van al die 
publiciteit zijn niet kwantificeerbaar. Dat is wel het lastige 
hoor." Maar het houdt Janneke en Lútsen niet tegen. 

 



 

 

"We hebben onlangs besloten dat we het bloggen niet alleen 
meer structureel gaan aanpakken, maar zelfs een 'Chef 
Beleving' gaan aanstellen. Deze man/vrouw gaat aan de 
slag met de on- en offline merkbeleving van Xelvin en gaat 
daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan één van onze 
organisatiedoelstellingen: het vergroten van de instroom 
(van nieuwe medewerkers en klanten) door het inzetten en 
vergroten van het eigen netwerk. Waarmee we minder 
afhankelijk zullen zijn van derden als bijvoorbeeld 
vacaturesites en dus meer invloed hebben." Die kant gaat 
het op inderdaad. 

"Ik merk echt dat de wereld steeds transparanter wordt. Als 
ik bijvoorbeeld kijk wat ik de afgelopen jaren al heb geleerd 
en gedeeld, en hoeveel mensen ik heb leren kennen. De grens 
tussen offline en online verdwijnt steeds meer. Je ziet het 
ook aan de jongere doelgroep, die hebben echt een hele 
andere manier van denken. Daar is alles online. Die doen 
niet aan reclame, die willen echte mensen zien. En die 
hebben we hier genoeg bij Xelvin, dus we zijn op de goede 
weg." 
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Content	marketing	op	een	
onderscheidende	manier	
bij	Holla	Advocaten	

 

Ook binnen de juridische dienstverlening heeft content 
marketing zijn intrede gedaan. Een aantal 
advocatenkantoren zet content marketing op basis van 
kennisdeling in als leading profileringsstrategie. Voor Holla 
Advocaten is het essentieel om zich duidelijk te 
onderscheiden t.o.v. deze concurrentie. Liesbeth van Zeeland 
en Bart Vastenburg, de drijvende krachten achter het 
marketingbeleid van Holla Advocaten, hebben een twist 
gegeven aan de manier waarop content marketing wordt 
ingezet: “Wij zochten naar een formule waarmee wij 
effectief kunnen laten zien dat wij een ijzersterke en 
onderscheidende propositie te bieden hebben.” 

 



 

 

Hoe	benadert	Holla	Advocaten	de	markt?	
“Holla kenmerkt zich doordat onze advocaten al vaak al in 
een vroeg stadium achter een klant gaan staan. Wij stellen 
ons daarbij ten doel de klant succesvol te maken. Onze 
payoff ‘hoogstpersoonlijk’ benadrukt deze zienswijze.” 
vertelt Bart Vastenburg.  

Hoewel het commerciële besef binnen de advocatuur de 
afgelopen jaren sterk in ontwikkeling is, blijven advocaten 
specialisten zich over het algemeen het liefst toch met hart 
en ziel juridisch-inhoudelijk toeleggen op hun vakgebied. 
Sales blijft vaak een ondergeschoven kindje. Holla heeft 
daarom een marktbenadering gekozen die aansluit bij de 
markt en bovendien bij de natuurlijke belevingswereld en 
benadering van de eigen advocaten. “Wij zijn frequent en 
graag in contact met onze klanten. We willen niet zozeer 
met hen in gesprek over wat wij te bieden hebben, maar wij 
willen graag weten wat hen ’s nachts wakker houdt. Juist 
op deze inhoudelijke thema’s richten wij vervolgens onze 
commerciële inspanningen, waaronder content marketing.” 

Hoe	hebben	jullie	de	contentmarketing	bij	
Holla	Advocaten	ingericht?	
“Om een maximaal resultaat uit onze 
marketinginspanningen te halen, hebben wij recentelijk 
zowel een naamsbekendheidcampagne als een 
contentmarketingcampagne ontwikkeld. De 
naamsbekendheidcampagne is gericht op de ‘see’ fase van 
de customer journey. De contentmarketingstrategie sluit 
hier naadloos op aan en brengt de klant uiteindelijk richting 
de ‘do’ fase. Ons uiteindelijke doel van deze marketinginzet 
is gelegenheid creëren voor persoonlijke ontmoetingen met 
onze advocaten,” vertelt Liesbeth van Zeeland.  
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“Eind 2016 heeft Holla Advocaten onder het slogan 
#dekoplopers een naamsbekendheidcampagne ingezet. 
Daarin wordt niet Holla zelf centraal gesteld, maar onze 
zakelijke relaties. In onze opvallende campagneauto 
interviewt tophockeyer en ondernemer Robert v.d. Horst de 
zakelijke top van Nederland, waaronder Ernie Hiemstra 
(oprichter en CEO van Oxboard) en Bob Hutten (van 
Hutten Catering). De serie online interviews gaat in op de 
dillema’s, valkuilen en de factoren van zakelijk en 
persoonlijk succes. Het zijn de ervaringen van deze 
koplopers die Holla deelt met onze relaties.”  

 

 

In samenhang met de naamsbekendheidscampagne heeft 
Holla Advocaten tegelijkertijd ook een 
contentmarketingaanpak ingezet. De contentstrategie is erop 
gericht zakelijk Nederland met elkaar in contact brengen: 
“Een jaar geleden heeft Holla het platform Vooruitzien.nu 
opgericht. Via dit platform brengen wij ondernemers en 
bestuurders met elkaar (en met ons) in contact. Aan de 
hand van prikkelende artikelen, tools en congressen stellen 
wij relevante onderwerpen aan de orde bij onze 
doelgroepen.”  



 

 

Zo heeft Holla Advocaten op het platform begin 2017 de 
campagne Tech & Legal uitgerold. “Gedurende deze 
campagne hebben wij relevante kennis en ervaringen met 
de markt gedeeld op het gebied van juridische aspecten 
rondom technologische ontwikkelingen. Ook hier was onze 
onderliggende strategie weer voelbaar: wij willen kennis 
delen met de markt, wat bijdraagt aan het succes onze 
relaties.” En hoewel in deze campagne de huisstijl van Holla 
Advocaten duidelijk te herkennen is, beperkt de branding 
zich tot een enkele uiting Powered by Holla: “Het is namelijk 
niet onze bedoeling Holla in deze campagne centraal te 
stellen, maar juist de behoeften van onze relaties.” 

Alleen	online	marketing?	
Ondanks dat offline marketing steeds vaker een minder 
grotere rol speelt, kiest Holla Advocaten nog steeds voor een 
mix van online en offline. “Zo is de campagne Tech & Legal 
voornamelijk opgebouwd uit online inzet. Toch worden deze 
online middelen ingezet met het doel te komen tot een 
hoogtepunt van de campagne die in essentie offline en 
hoogstpersoonlijk is: een congres waarin de betrokken 
elkaar persoonlijk ontmoeten. Eigenlijk praten en delen we 
eerst online met onze doelgroepen. En als de interesse 
eenmaal is gewekt, gaan wij over tot een ontmoeting.” 

De gekozen aanpak van beide campagnes is inmiddels zeer 
succesvol gebleken. Zo is het aantal volgers op de social 
media kanalen gestegen met 36%, de traffic naar de website 
is met 20% omhoog gegaan en de eerste campagne van 
Vooruitzien.nu heeft Holla Advocaten 150 nieuwe prospects 
opgeleverd. “Daarmee hebben wij onze doelstelling ruim 
overtroffen.” aldus Vastenburg. 
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Liesbeth van Zeeland vult aan: “het feit dat wij onze KPI’s 
behaald hebben is natuurlijk belangrijk, maar waar het ons 
echt om gaat is herkenning en erkenning op de markt. Als 
wij van onze relaties en prospects te horen krijgen dat ze 
Holla Advocaten steeds vaker voorbij zien komen en dat 
daarbij de over overwegingsfactor behoorlijk stijgt, dan is 
onze inzet pas echt geslaagd.” 

 



 

 

Fluke	zet	stappen	met	
met	'content	atomization'	
 

"Het lijkt op bloggen wat we doen, maar dan met een lange-
termijnfocus. Fluke is een specialist in test- en 
meetapparatuur, daarom zijn we ook niet zo grappig als 
Coca-Cola of KLM, we zijn een partner. De authenticiteit zit 
in onze wortels, in meneer Fluke." Janneke Peters en Mark 
van de Laak doen (content) marketing voor technisch 
leverancier Fluke, en ze houden gepaste afstand: " Het gaat 
ook niet om ons, maar om de klant natuurlijk. Als je met 
Fluke werkt ben je bijvoorbeeld met 10.000 volt bezig, dat is 
serious business. Dan ga je niet grappig doen." Ze zijn 
serieus bezig met content bij Fluke, dat merk ik ook. Ik 
hoorde er zelfs voor het eerst over 'content atomization'. 

Fluke	is	'lean'	
"Wij vinden onszelf misschien relevant, maar we zijn niet 
altijd relevant voor de eindklant. Onze doelgroep koopt 
gemiddeld één keer in de zeven jaar iets van ons. Dus we 
zijn wat bescheidener; in Amerika zijn ze wellicht wat 
minder bescheiden." Want Fluke is een Amerikaans 
bedrijf? "Ja. Fluke is in 1948 opgericht door John Fluke 
Senior. Het moederbedrijf heet Danaher, een industrieel 
conglomeraat zoals General Electric." Maar wel met een 
eigen aanpak blijkbaar. 
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"We hebben een bijzondere bedrijfsfilosofie, gebaseerd op de 
lean-filosofie van Toyota. We noemen dat het ‘Danaher 
Business Systeem', we vinden onszelf soms leaner dan 
Toyota. Alles wat we doen analyseren en meten we, 'kaizen 
is our way of life'." En dat vinden marketeers ook 
plezierig? "Ja, het is een hele fijne manier van werken, je 
weet altijd waar je mee bezig bent. En de 
beslissingsbevoegdheid ligt zo laag mogelijk in de 
organisatie, iedereen heeft het recht om het bedrijf stil te 
leggen, een soort noodrem zeg maar." En die lean-filosofie 
verklaart ook de gestroomlijnde marketing-aanpak. 



 

 

"We hebben een aantal thema's benoemd, zoals 'preventive 
maintenance', waar we 'thought leader' in willen zijn. We 
hebben bijvoorbeeld een onderwerp '13 common causes of 
motor failure', dat we gebruiken om leads aan te 
trekken." En hoe doe je dat? "Mensen die willen weten hoe 
ze problemen in hun productie kunnen vermijden, kunnen 
een zogenaamde 'application note' downloaden. Hierna 
start een marketing automation campagne langs al die 13 
'causes', als mensen op één daarvan reageren proberen we 
ze naar een oplossing te leiden. Afhankelijk van hun gedrag 
en profiel bepalen we dan of we contact opnemen. We doen 
alles in het Engels en een aantal andere Europese talen, we 
zitten in Nederland maar Nederland is niet altijd de 
grootste markt voor ons." Klein maar wel innovatief, zo 
blijkt. 

Experimenteren	met	Content	atomization	
"Op onze website werken we met zogenaamde 'webcards', 
content in brokken of ook wel 'content atomization' 
genoemd. Die content zat eerst in pdf's, die we hebben 
opgebroken naar losse webpagina's." En dat werkt? "Ja, 
deze pagina's trekken ook méér verkeer dan onze 
homepage. Zoals de webcard 'What is Ohms law', die trekt 
enorm veel volume. We noemen dat content atomization, de 
kunst is om kennis in kleine hapklare brokken te 
leveren." Dus je breekt pdf's op? "Precies. We hebben nog 
veel content in pdf's, maar we zijn de transitie aan het 
maken naar webpagina's per thema waar de dan pdf een 
download wordt." En vanuit de 'lean'-gedachte wordt alles 
gevolgd en gemeten. 
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"Wij doen heel veel aan leadgeneratie, het succes daarvan 
kun je goed aantonen. Omdat we zo lead-gefocust zijn, kun 
je het goed tegen andere marketingvormen afzetten. Onze 
SEO levert qua ROI net zoveel op als onze Adwords, omdat 
de kosten veel lager zijn." En zo meet je alles? "Nee, 
pure informatie-overdracht of branding is niet te meten, 
alhoewel we dat wel proberen. We noemen dat leading 
kpi’s, naast omzet en winst ook dingen als 'engagement', 
conversie en leads. We doen om het jaar een 'brand study', 
die meet alle 'softe zaken'." En dan hebben we het alleen nog 
maar over tekst. 



 

 

"We maken steeds meer video's, vooral how-to-filmpjes die 
ook door distributeurs worden gebruikt op hun website. We 
zien video niet als de heilige graal, maar wordt wel goed op 
waarde geschat, hoor. De meerwaarde van onze producten 
zit er bijvoorbeeld in dat ze veilig zijn, we laten op video 
zien hoe goed we ze testen. Een stuk bewijsvoering zeg 
maar." En verder? "We doen ook steeds meer webinars, 
zoals laatst in Spanje met vele tientallen deelnemers. Dat 
ging om de nieuwe Energiewet, en de producten die we 
daarvoor hebben. Onze tools hebben alleen maar zin in een 
context, zoals veiligheid of wetgeving. Net als met het thema 
'preventive maintenance', waarbij je het product laat zien in 
de context waarin je het gebruikt." En zo krijgt Fluke 
aantoonbaar succes. 

"Wat ons sterk maakt is de combinatie van content en 
marketing automation. Zoals lead scoring, daarmee 
kunnen we ook echt omzet genereren. Iedereen was bang 
dat kennis gratis weggeven een gevaar zou zijn, maar we 
kunnen laten zien dat het echt geld oplevert. Voor de hele 
organisatie is het een verandering van denken, het is veel 
meer echt bouwen. Het levert voor weinig kosten veel op. 
Mooi om te zien." 
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Brookhuis:	"We	spelen	al	
wat	met	content	
marketing"	
 

 

 

"In mijn periode als zelfstandig marketingadviseur vroegen 
ze bij Brookhuis of ik bij hen fulltime wilde werken, gegeven 
de intensiteit en diversiteit. Dus nu ben ik bij hen actief als 
ad-interim Sales- & Marketing Manager." Robert Jan Buis 
is VP Sales bij apparatenleverancier Brookhuis, en heeft het 
druk: "Het is een internationaal bedrijf, dus ik zit nogal eens 
in het buitenland. En wat ik ook heb gemerkt is dat 
marketing er te vaak bij inschiet als je ook sales moet doen. 
We zijn al wat interessante stapjes aan het zetten op het 
gebied van content marketing, maar dat kan wel wat 
sneller." En laat dat nou net mijn vak zijn. 



 

 

De	'profit	improvers'	van	Brookhuis	
"Brookhuis is in de jaren '20 opgericht als handelaar in 
textielmachines, en later is de marktfocus verbreed naar 
bijvoorbeeld machine-onderdelen. Door de kennis van 
machines en de behoefte om steeds meer mee te denken in 
meetmethodiek, zijn we ontwikkeld naar een centrum voor 
meetkunde." Hoe zijn jullie daartoe gekomen? "Het is 
eigenlijk dankzij TNO. Ze gebruiken ons om hun theorieën 
in de markt te toetsen: zij bedenken iets, wij werken het uit 
en doen de markttoets. We hebben de organisatiestructuur 
ook aangepast: de tak Brookhuis Textieltechniek is nu 
verzelfstandigd, en de overige onderdelen hebben we 
gefuseerd tot Brookhuis Applied Technologies." En dat is 
een gevarieerd pakket technologieën zo blijkt. 

 

"We noemen onszelf 'profit improvers', wij dragen bij aan 
rendementsverbetering van de klant. We denken mee in het 
bedrijfsproces, en we helpen mee met de stuurvariabelen 
zodat de kosten omlaag kunnen. Met onze houtmeters 
kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor beter hout, in de 
cleanroom-industrie helpen we met minder productuitval 
door minder contaminatie." En aan dat laatste is duidelijk 
steeds meer behoefte. 
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APMON	en	het	kanariepietje	
"Het meest recente voorbeeld van onze productontwikkeling 
is APMON, een intelligent en hoogwaardig meetinstrument 
voor de cleanroom-industrie. We hebben APMON ook 
ontwikkeld in samenwerking met TNO. Ze vroegen ons om 
een meetmethode die ze hadden ontwikkeld te toetsen aan 
de markt, we hebben meegewerkt aan de 
productontwikkeling op eigen rekening." En het wordt ook 
al verkocht? "Ja, het productconcept is gelanceerd 
tijdens een bijeenkomst van cleanroomspecialisten. We 
hebben zelfs een cleanroom-award gewonnen, waarna we 
werden overspoeld door internationale partijen die met ons 
wilden werken. Toen hebben we het product uitontwikkeld 
en een internationaal dealernetwerk uitgerold om de eerste 
salesconversies te maken. Het product is eind 2013 sales-
ready geworden, en ik ben begin 2013 aangenomen voor de 
sales en marketing." En Robert Jan vindt het leuk, zo merk 
ik. Het gaat immers ook om een innovatief product. 
"Onze meters meten in cleanrooms continu een heel klein en 
representatief oppervlakte. Vergelijk het met het 
kanariepietje in de mijn, dat waarschuwt als de omgeving 
te ongezond wordt. We doen dat voor heel verschillende 
branches, zoals de ruimtevaart en de elektronica." Klinkt als 
een groeimarkt? "Klopt, we krijgen nu ook aanvragen van 
medische bedrijven, die moeten bij het produceren 
natuurlijk ook proberen het aantal deeltjes zo klein mogelijk 
te houden. Je zou kunnen zeggen: elk proces waar je een 
kwetsbaar product hebt, is voor ons een markt." En overal 
zijn deeltjes blijkbaar. "Stofdeeltjes komen vooral van 
mensen, uit de adem, zweet of van de huid. In sommige 
productieprocessen komen ook deeltjes van de machines, 
bijvoorbeeld bij slijtage van bewegende delen." En nu de 
marketing. 



 

 

 

Content	Marketing	in	een	internationale	
omgeving	
"We hebben voor bijna elke product-marktcombinatie een 
website, door de jaren heen zijn we geëvolueerd tot 
verschillende vennootschappen, en ook de websites hebben 
zich geëvolueerd. Op het gebied van kennis delen zitten we 
echter vooral op één op één: aan tafel bij geïnteresseerde 
partijen. Nieuwe innovaties gaan wel via persberichten 
naar vakbladen, en we praten ook op beurzen en geven 
lezingen." Heel gevarieerd dus? "Klopt, maar we zijn ook 
actief in heel veel verschillende markten. In de houtindustrie 
gaat het vooral om de techneut, en aan de andere kant 
hebben we de high tech engineer in Zuid-Korea. Er is een 
groot verschil dus tussen buyer persona's: een CEO moet ik 
vertellen over terugverdientijd, maar een 
kwaliteitsmanager vindt het belangrijker dat zijn proces 
goed is." Robert Jan heeft misschien nog weinig tijd voor de 
marketing, maar is wel al met leuke experimenten bezig. 
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"We zijn bezig om op de website zogenaamde '60 second 
portraits' te maken, die leiden tot meer traffic die langer 
blijft hangen en eerder zal converteren." En wat zijn de 
plannen voor de toekomst? "We willen kennis van 
medewerkers actiever gaan inzetten als onderdeel van de 
marketingmix. Ik wil in de kennis van mijn collega's gaan 
investeren en hun kennis weer delen. Mijn collega Koos 
Agricola is lid van de Nederlandse vereniging VCCN 
(‘contamination control’) en wordt internationaal veel 
gevraagd. Hij moet in staat zijn om 'Mr. Contamination' te 
worden als het ware, in elk geval in ons taalgebied." Dat 
lijkt me een enorme klantmagneet inderdaad, ik ben 
benieuwd. 



 

 

Hurks:	Over	Duplo	en	
andere	verhalen	in	de	
bouw	

 

 

“Ik heb er eigenlijk nooit in geloofd, in 
marketingcommunicatie. Dat inbreken en zenden stootte 
me tijdens mijn opleiding al tegen de borst, het zou nooit 
mijn vak worden." Nicole Toebast is Concernmanager 
Communicatie bij bouw- en vastgoedontwikkelaar Hurks, en 
wist tijdens haar opleiding al dat ze geen 'outbound 
marketing' wilde doen: "Ik ben doorgegaan in interne en 
corporate communicatie en sluit aan op wat mensen drijft. 
Daarmee ben je authentiek, stimuleer én faciliteer je dat het 
gesprek op gang komt. Dat is mooi en werkt erg motiverend 
bij de opbouw van je merk. Ik stimuleer het delen van 
kennis ook van harte, medewerkers zijn tenslotte je beste 
communicatiemedium." Een gesprek over storytelling in de 
bouw. Onder andere in Londen. 
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Bouwen	als	Duplo	in	Londen	
"Toen ik hier vijf jaar geleden binnen kwam, was Hurks nog 
niet online en de organisatie was grotendeels gefocust op 
het toen heersende bouwmodel: de klassieke aannemerij. 
Die tijd is inmiddels voorbij: klanten vragen huisvesting en 
hebben een partner nodig die daar kennis in stopt." En dat 
is jullie expertise? "Precies. De connectie met de klant 
vraagt om andere competenties dan vroeger; de technische 
competenties zijn aanwezig, maar de 'softe' nog niet, denk 
hierbij aan communicatieve vaardigheden als luisteren, 
gesprekken voeren en presenteren. Daar probeer ik 
collega's in mee te nemen, door aan te sluiten bij de 
activiteiten waar zij mee bezig zijn." 

 

 



 

 

"Om een omslag in dat denken en handelen te krijgen, heb 
ik één van onze tendermanagers gevraagd zijn praktijkvisie 
te delen. Dat doet hij in inspirerende blogs die we in- en 
extern delen én die een podium krijgen in de Cobouw. 
Waarom? Omdat we iets te vertellen hebben en onze 
mening niet onder stoelen of banken stoppen. We zijn 
medeverantwoordelijk voor het aanjagen van een 
mentaliteitsverandering in de gehele bouwbranche. 
Gelukkig hèbben we ook mooie verhalen te vertellen; in 
Londen bijvoorbeeld. Daar werken we aan vier grote 
gebiedsontwikkelingen waarbij onze expertise in prefab-
beton zich vertaalt in vele hoge woontorens. Die worden 
geheel in Veldhoven geproduceerd, via Rotterdam per schip 
naar Londen vervoerd en compleet als Duplo-blokken in 
Londen in elkaar gezet. Daar zijn we behoorlijk mee in de 
publiciteit geweest." Dat was zo geregisseerd? "We hebben 
ons verhaal visueel weten neer te zetten, dat wordt 
opgepikt: 'Wat gebeurt daar in Veldhoven, dat ze in Londen 
dergelijke torens kunnen bouwen?’" 
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Cultuurverandering	versterkt	storytelling	
 

"We zijn voorzichtig begonnen op social media: Twitter, 
LinkedIn, Facebook. Wat je daar plaatst moet geen 
borstklopperij zijn, maar wat je van elkaar kunt leren. Dan 
wordt het interactie. We doen geen betaalde content, ook 
niet voor vakbladen. We willen onze casussen best 
beschikbaar stellen en meedenken over de inhoud, maar we 
plaatsen er geen advertenties bij: dat kost veel geld en wat 
levert het op? Ik geloof in content marketing, omdat je jezelf 
daarmee inhoudelijk op de kaart zet en zo interessant bent 
als onderneming." En wat is jouw rol daarin? "Ik jaag aan, 
verbindt ideeën die ik hoor met initiatieven, geef 
vertrouwen aan mensen om zelf te communiceren. Zo 
stimuleer ik ons sociaal intranet waarbij alle medewerkers 
zelf op een tijdlijn berichten kunnen delen. We proberen 
daar het onderwerp veiligheid te stimuleren, bijvoorbeeld 
door het melden van bouwfouten of bijna-ongevallen. Dat 
willen collega's wel, maar er is nog  wat angst dat ze 
worden aangesproken op die fouten. Zo zetten we stappen 
en werken we toe naar een meer lerende cultuur." 

"Om dat ook echt gedragen te doen, zijn we in de top gestart 
met een cultuur- en leiderschapsprogramma. Doel:  anders 
naar elkaar en ons vak te kijken. Feedback geven, 
reflecteren naar jezelf. Dat geeft inzicht in wat je doet, het 
gaat niet sec om het bouwen van een gebouw,  maar om 
mensen voor wie je bouwt en met wie je bouwt. 
Communicatie is daarbij essentieel. En daar zijn we echt 
stappen in het maken, je ziet de cultuur echt veranderen." 
Hoe dan? "Er wordt intensiever samengewerkt tussen de 
bedrijven in de groep. Denk aan de woontorens in Londen, 
die waren er niet geweest als Hurks prefab-beton niet 
optimaal samenwerkt met Hurks geveltechniek en onze 
Bouwcenters." 



 

 

Het	verhaal	van	100	jaar	Hurks	
 

"Ik geloof erin dat onze mensen  samen Hurks positioneren. 
Dat ondersteun ik met een monolitische merk-aanpak: 
Hurks als één merk. Die dit jaar ook nog eens 100 jaar 
bestaat. Onze roots liggen in Eindhoven, midden in de high-
tech regio. Een fantastische basis voor de profilering van je 
merk, temeer omdat Theo Hurks – als derde generatie van 
de familie Hurks – één van de grondleggers was van het 
huidige Brainport. Hij stimuleerde de lokale economie en 
samenwerking tussen opleiding, bedrijfsleven en overheid 
(de zogenaamde ‘Triple Helix). Dat is natuurlijk een mooie 
basis voor ons Hurks-verhaal. 100 jaar Hurks, de corporate 
story staat. Die gaan we nog delen met onze mensen, zodat 
ze hun eigen verhaal daaraan toe kunnen voegen. We zijn 
echt een familiebedrijf, er is veel loyaliteit. Er werken zelfs 
nog mensen van boven de 70 als vrijwilliger die niet weg 
willen, die bijvoorbeeld het archief uitpluizen. Dat is passie 
die goud waard is, die je wilt delen. Daar kan geen 
marketingcampagne tegenop."
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Dirkzwager:	Hier	krijgen	
juristen	een	podium	
 

 

"Toen wij met deze vorm van marketing begonnen hadden 
we niet als doel om er ook werknemers mee aan te trekken. 
Maar we merken nu wel dat het gebeurt, ook potentiële 
medewerkers zien immers waar je mee bezig bent en willen 
meedoen." Marcel Hielkema is Managing Director bij 
Dirkzwager, een advocaten- en notariskantoor in Arnhem en 
Nijmegen, en zet zonder het oorspronkelijk te beseffen 
content in als HR-instrument. Ook bij rechtenstudenten 
blijkbaar: "We hebben met onze contentmarketing een smoel 
gecreëerd bij een nieuwe lichting juristen, zo bleek onlangs 
uit onderzoek naar de tien meest aantrekkelijke werkgevers 
voor rechtenstudenten. Dan zie je op zo'n lijstje allerlei 
klinkende namen voorbijkomen. En Dirkzwager." 

 



 

 

Een	alternatief	voor	de	Zuidas	
 

"Wat vooral opvalt is dat we niet eens bij de tien grootste 
bureaus zitten, maar blijkbaar wel bij de tien 
aantrekkelijkste. We groeien wel hard hoor, een paar jaar 
terug waren we de 22e, nu de 12e. Onze groei gaat parallel 
met de groei in kennis delen, we zijn van een advocaten- en 
notariskantoor veranderd in een juridische dienstverlener, 
en dat proces heeft de groei gebracht. En dan ben je opeens 
ook interessant voor een groep jonge mensen." De wereld 
verandert? "Inderdaad. Vroeger hadden bedrijven een vaste 
huisadvocaat, tegenwoordig Googlen ze en als ze jou drie 
keer op het internet tegenkomen bellen ze op. Toen we onze 
kennis-app vol juridische kennis lanceerden, zagen we op 
social media dat studenten hem onderling gingen 
aanbevelen. Het is zelfs zo dat concurrenten onze app 
gebruiken om hun kennis bij te houden. Ook dat verzin je 
niet als je met content marketing begint." 
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"We waren altijd echt een regionaal kantoor, inmiddels zijn 
we het grootste buiten de Randstad, en dus ook een 
alternatief voor de 'Zuidas'. Als ik advocaten vraag waar ze 
blij van worden zeggen ze 'mooie zaken voor mooie 
klanten', dat bieden we ze hier." En rechtenstudenten? "Na 
hun opleiding moeten ze kiezen tussen voor zichzelf 
beginnen, bij een klein kantoor beginnen of bij de grote 
jongens gaan werken. Wij zijn een alternatief, zeker als je 
niet per se in Amsterdam hoeft te zitten. We trekken dus ook 
studenten uit de Randstad aan, niet alleen uit Oost-
Nederland."  

Inbound	recruitment	kan	ook	offline	
 

"We hebben ook een bibliotheek in ons nieuwe gebouw 
gemaakt, bij de ingang. Als je een winkel of horecapand 
binnenkomt weet je meteen wat er verkocht wordt, maar 
niet bij een advocaten- en notarissenkantoor. Om die reden 
hebben we een bibliotheek midden in de hal gezet, en die 
maakten we meteen ook openbaar. Dat laatste hadden we 
in 30 seconden besloten, we delen immers kennis." Dus je 
receptie is eigenlijk een openbare bibliotheek? "Inderdaad, 
we runnen hem ook als bibliotheek. De bibliothecarissen 
hadden vroeger nog nooit een klant gezien, nu zijn ze het 
eerste contact. Ze organiseren zelfs boekpresentaties, of een 
'Top 10 juridische thrillers'. We hebben nu zelfs alle 
bibliotheken in de buurt van Arnhem bij elkaar gebracht en 
alle boeken via één database beschikbaar gemaakt: 
Kenniscollectie.nl. Daar tik je het boek in wat je wilt hebben 
en je ziet meteen waar het beschikbaar is." 



 

 

"We hebben ook het relatiemagazine 'Samenspraak' waarin 
we achtergrondverhalen plaatsen, zowel hardcopy als 
digitaal. Het is een mooie aanvulling op blogs, omdat we 
regelmatig naar de blogs verwijzen, en andersom. Toen we 
merkten dat studenten ons goed konden vinden, hebben we 
een studentenspecial gemaakt om uit te leggen wie we zijn, 
en die hebben we verspreid op universiteiten en digitaal." 
Anders dan de gebruikelijke aanpak dus? "Bij de kantoren 
op de 'Zuidas' krijg je dure excursies, wij willen een verhaal 
vertellen. We vertellen dat we het delen van kennis 
stimuleren: social media, bloggen, e-books maken. En dat 
spreekt veel studenten aan." 

Een	podium	voor	de	medewerker	
 

"Iedereen in de markt weet dat kennis delen een succes is bij 
ons, maar we worden slecht gekopieerd haha. 
Concurrenten zetten dan grote redacties op die alles wat 
medewerkers schrijven verbouwen en verbeteren, en ze 
zetten vaak de naam van de vennoot eronder." En hoe is dat 
bij jullie? "Bij ons mogen mensen gewoon plaatsen wat ze 
hebben gemaakt. Maar dat houdt ook in dat niet de vennoot 
wordt uitgenodigd voor Nieuwsuur, maar zoals onlangs 
een 26-jarige medewerker. We geven juristen een podium. 
Ze denken ook anders bij nieuwe jurisprudentie; vroeger 
dachten ze 'wat betekent dit voor mij' en nu 'wat betekent 
dit voor de klant'." 
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"We trekken behalve studenten ook andere medewerkers 
aan, we genereren zelfs naamsbekendheid bij 
ondersteunende functies. Iedereen weet dat we hier mee 
bezig zijn. De juristen die kennis delen leuk vinden komen 
naar ons toe: 'We zien jullie zo vaak. Bij jullie heb je 
vrijheid.' Als je zichtbaar bent, komen mensen op je af." Ook 
naar de andere kant van Nederland? "Locatie is steeds 
minder belangrijk voor nieuwe medewerkers, Arnhem is 
ook maar een uurtje van Amsterdam. Tegenwoordig maken 
we bewust gebruik van het feit dat content medewerkers 
aantrekt. Maar het was nooit de oorspronkelijke insteek." 

"Onze content wordt dus ook gevonden en gebruikt door 
studenten en concurrenten, maar steeds vaker ook door 
journalisten. Zij zoeken natuurlijk bronnen en 
achtergronden voor verhalen, en opeens worden we dan 
gevraagd voor Nieuwsuur. Content marketing levert veel 
meer op dan alleen nieuwe klanten. En tegenwoordig zetten 
we daar dan ook bewust op in." 



 

 

Meeùs:	de	zakelijke	markt	
bedienen	met	kennis	

 

"Mijn eerste blog op LinkedIn heeft leuke reacties 
opgeleverd. Ik wil als Social Media Coördinator het goede 
voorbeeld geven en collega's laten zien dat het werkt om je 
kennis te delen in je (zakelijke) netwerk." Henriëlle van den 
Dragt is samen met Marketing Directeur Michiel Poppen 
verantwoordelijk voor Content Marketing bij Meeùs, 
tussenpersoon op het gebied van verzekeringen, hypotheken 
en pensioenen. En ze weten welke kant het op moet: "We 
faciliteren en trainen onze mensen om de kennis die ze 
hebben te delen in hun (sociale)netwerk." 
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Marketing	bij	Meeùs:	vanuit	de	
medewerker	
"Het is onze uitdaging om 'online' tussen de oren van alle 
medewerkers te krijgen. Het (online) zichtbaar zijn van je 
bedrijf is niet alleen het pakkie-an van marketing. Het is 
van iedereen. Het ouderwets adverteren levert niets meer 
op. Mensen krijgen 5000 reclame-signalen per dag 
waarvan er één echt blijft hangen." Wat werkt dan wel? "Als 
je de zakelijke markt wilt bedienen moet je dat met kennis 
doen. We hebben ontzettend veel kennis van specifieke 
marktsectoren, maar de collega's die voor die 
marktsectoren werken zitten er zo diep in dat ze geen tijd 
hebben om het te delen, of ze weten niet precies hoe."    

 

 

 



 

 

Meeùs zet daarom in op een trainingsprogramma dat 
adviseurs en accountmanagers gaat helpen zichzelf te 
profileren in hun vakgebied door te publiceren. “Er zitten 
collega’s uit sector Industrie, Bouw & Infra en 
Gezondheidszorg in het programma, maar ook de 
afdelingen Pensioen en Inkomen & Zorg zijn 
vertegenwoordigd. De trainingen zijn gericht op schrijven 
en publiceren: je kennis vertalen naar blogs en artikelen. 
Hierbij ligt een sterke focus op LinkedIn en het waardevolle 
bestaande netwerk dat daarin al is opgebouwd door Meeùs 
medewerkers.” Alle medewerkers die nu in de pilot zitten, 
doen mee op basis van enthousiasme: “Als we straks de 
eerste resultaten kunnen delen in de organisatie, hopen we 
dat er nog meer collega’s enthousiast worden. Dan gaan we 
die ook faciliteren en trainen.” 
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Content	marketing:	van	Meeùs	naar	de	
markt	en	vice	versa	
 

Niemand weet beter wat er speelt bij de klant in een 
bepaalde sector dan de specialisten die dagelijks bij die 
klanten over de vloer komen: “Als er straks specialisten 
publiceren, dan kunnen we op een steeds grotere schaal 
kennis delen en de zakelijke markt bedienen met content die 
waarde toevoegt. En wat waardevolle informatie is voor 
een klant van ons, kan ook waardevol zijn voor iemand die 
ons nog niet kent maar in dezelfde sector beweegt.” Dat is 
best een uitdaging, omdat het niet direct voelt als iets wat je 
doet voor je klant: “We hebben er met elkaar wel eens 
gesprekken over en dan komt altijd weer dezelfde vraag 
terug: wat heeft mijn klant hieraan? We proberen daarom 
met praktijkvoorbeelden en cases van andere bedrijven aan 
te tonen dat het online zichtbaar maken van kennis in deze 
tijd ook een belangrijke vorm van klantbediening is.” 
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Hoe	Berenschot	online	
zichzelf	is	geworden	

 

 

"Mijn vader Math de Vaan heeft ook bij Berenschot 
gewerkt, ik vroeg hem laatst hoe zij vroeger opdrachten 
binnenhaalden. Dat ging blijkbaar ook door kennis te delen, 
maar dan offline: lezingen en gratis workshops 
bijvoorbeeld. Ze waren niet bang om kennis te delen zei hij, 
dus eigenlijk is er zoveel niet veranderd." Laura de Vaan is 
Online Marketing Adviseur bij adviesbureau Berenschot, en 
beseft nu dat de aanpak van haar vader om in contact te 
komen met potentiele opdrachtgevers niet veel anders is dan 
die van haar. Maar haar focus ligt natuurlijk online: "Online 
speelt een steeds grotere rol in onze marketing, omdat een 
groot deel van het koopproces van onze klanten zich 
tegenwoordig online afspeelt." 

 



 

 

De	adviseur	centraal	
"In 2016 hebben we besloten de adviseurs in onze marketing 
centraal te stellen, als marketingafdeling faciliteren we hun 
online kennisdeling. Het is ook de weg waarlangs klanten 
naar ons toekomen, ze zien dat een specifieke persoon de 
kennis en kunde heeft die ze zoeken. De nieuwe website is 
sinds augustus online, onze adviseurs hebben er een profiel 
en kunnen bloggen. En aan alle artikelen worden mensen 
gekoppeld. Alle medewerkers zijn ook intensief getraind in 
LinkedIn, dat is van alle social media voor ons het 
belangrijkste medium." 

"We zien ook dat onze aanpak werkt, mensen laten hun 
gegevens achter op de website en vragen ons contact op te 
nemen. Een aanzienlijk deel van deze online leads wordt 
ook klant, daar komen de telefonische leads nog bij. Uit 
onderzoek blijkt ook dat mensen al best ver zijn in hun 
koopproces als ze contact opnemen, ze stellen 
vergevorderde klantvragen. Daarom is de conversie ook 
hoog denk ik, omdat we hele relevante en concrete kennis 
delen. De blogs zijn meer gericht op bewustwording en 
overweging: mensen hebben gemiddeld tot zeven 
contactmomenten nodig voordat ze een concrete vraag bij 
je neerleggen, dus je moet vooraan beginnen." 
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Social	media	als	puzzelstukjes	
"We zien ook dat mensen via verschillende kanalen bij ons 
komen tijdens hun koopproces, soms twee of meer. We 
hebben gemerkt dat social media altijd wel een beetje in het 
hart van de contacten zit: er komen ook wel leads buiten 
social media om bij ons terecht, maar de mensen die via 
social media komen, komen vaak ook via andere kanalen. 
Social media zijn dus aanvullend, het zijn belangrijke 
puzzelstukjes zeg maar." 

"Ik kom zelf uit de B2C-markt, sinds een jaar zit ik hier. Ik 
heb zeker het gevoel dat B2B niet achterloopt op B2C, het is 
wel heel anders: het draait veel meer om de kennis die je in 
huis hebt. Bij B2C gaat het om verleiden, bij B2B heb je 
vooral kennis en is het de kunst om die op een 
aantrekkelijke manier te presenteren. En te zorgen dat je 
een relatie krijgt met de klant vanuit je 'thought 
leadership'."

 



 

 

Gewend	om	te	schrijven	
"We hebben 230 adviseurs in dienst, het is natuurlijk niet zo 
dat je ze allemaal meteen meekrijgt in de nieuwe aanpak, 
maar de algemene houding is wel heel positief. In de 
LinkedIn-trainingen hebben we ook voorlopers 
gedefinieerd, ongeveer 100. Blijkbaar is dat vrij hoog, maar 
dat verbaasde me niet omdat de adviseurs hoog opgeleid 
zijn en er ook een grote groep relatief jonge mensen is, die 
graag wilden en vaak zelfs niet konden wachten. Ik wil me 
vooral op die mensen focussen, en hen als ambassadeurs 
voor de rest inschakelen." 
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"Het is ook wennen voor adviseurs om online marketing in 
te zetten en blogs te schrijven.  Gelukkig waren ze wel al 
gewend om teksten voor de website aan te leveren. En 
natuurlijk waren ze al bekend met het schrijven van 
rapporten, ze zijn ook echt de inhoudelijke experts. Maar we 
moeten er wel voor waken dat de blogs niet te ingewikkeld 
zijn voor de leek. Want dan maak je de kloof met de mensen 
in de markt alleen maar groter, en dat is nooit de opzet van 
Berenschot geweest. Ook niet toen mijn vader er werkte." 

 



 

 

Tauw:	“Mijn	collega’s	
beseffen	niet	hoe	
interessant	ze	zijn”	
 

 

“De collega’s die bloggen en zichzelf als expert in de markt 
zetten, zijn eigenlijk alleen maar positief over de reacties die 
ze krijgen. Het is niet dat ze vijf keer vaker gebeld worden 
dan collega’s, hoor, dat past ook niet bij de branche. Maar 
hun naam wordt wel gekoppeld aan een onderwerp, 
waardoor ze bekend worden bij een belangrijke doelgroep. 
En als je dan gebeld wordt, ben je binnen.” Wulfien Kaatee 
is Adviseur Online bij ingenieursbureau Tauw, en stimuleert 
collega’s actief om hun kennis te delen. De volgende 
generatie helpt haar gelukkig een handje: “Er komen steeds 
meer jongeren in de organisatie, die zijn over het algemeen 
wel gewend aan social media en openheid. En ze steken de 
oudere collega’s aan.” 
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Hoe	ben	je	bij	deze	marketingstrategie	
terechtgekomen?	
“Mijn collega Jan Hendrik heeft jou horen spreken en heeft 
onze afdeling daarna met het ‘inboundmarketingvirus’ 
besmet. Deze marketing spreekt ons heel erg aan, we 
proberen een platform te zijn waarop onze collega’s hun 
verhaal kunnen doen. Die faciliteren we.” 

“We zijn sowieso een open organisatie, censuur is hier niet 
aan de orde mits het niet te veel uit de bocht vliegt. We zijn 
geen Zalando, we verkopen geen schoenen maar de kennis 
van de werknemers. Dus daarom paste deze marketing 
goed bij ons.” 

“We zijn qua kennis van vele markten thuis, maar we 
worden door onze klanten vooral gezien als specialisten op 
het gebied van water, bodem en milieu. We komen voort uit 
de waterschappen, we zijn al in 1928 verzelfstandigd. Tauw 
is eigenlijk een afkorting van de ‘Technische Adviesbureaus 
van de Unie van Waterschapsbonden’, dus daar liggen 
duidelijk onze roots.”  

 



 

 

En	hoe	gaat	jullie	‘inbound’	marketing	in	de	
praktijk?	
“We proberen collega’s op allerlei niveaus workshops en 
cursussen aan te bieden, zoals over LinkedIn. Je kunt ze wel 
laten bloggen, maar ze moeten ook weten hoe ze moeten 
delen natuurlijk. Dat is lastig soms, de gemiddelde ‘Tauwer’ 
is vrij introvert en bescheiden: 'Wie heeft daar nou wat 
aan'. Dat is echt een drempel waar ze overheen moeten.” 

“Maar we proberen ook het verhaal achter inbound 
marketing zelf neer te zitten, zodat collega’s weten waarom 
wij willen dat ze gaan bloggen en actief worden op 
LinkedIn. We zien dat het kwartje langzaam valt, maar het 
is lastig te meten. Ik zie wel dat het aantal webbezoekers 
vanaf social media stijgt, wat voor een groot deel te danken 
is aan de activiteiten van alle collega's.” 
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Welke	content	maak	je?	
“We schrijven blogs en nieuwsberichten, maar natuurlijk 
ook content voor op de website. De lezers waarderen vooral 
de blogs. We hebben ook een digitale nieuwsbrief ‘De 
Ingenieus’, die is erg succesvol. We zijn heel streng wat 
daarin komt, relevante kennis en geen reclame. Hij gaat 
naar een paar duizend mensen, je bent dan weer even top of 
mind bij een belangrijke groep.” 

“De kennis in de nieuwsbrief komt ook echt van de collega's, 
gebaseerd op wat lezers interessant vinden. We zetten de 
artikelen ook op de website natuurlijk, dat is natuurlijk echt 
inbound. Want dan krijg je ook verkeer via Google.” 

 



 

 

En	andere	vormen	van	content?	
“We zijn ook wel bezig met video, maar dat staat echt in de 
kinderschoenen. We geloven ook veel meer in de waarde 
van tekst voor onze klanten. Ik zie ons ook nog niet zo snel 
vloggen, collega’s vinden het al eng om iets op LinkedIn te 
delen. Het is voor b2b volgens mij voorlopig nog geen goed 
middel om te communiceren. Het meeste gebeurt onder 
kantoortijd en dan is er toch wat terughoudendheid als het 
gaat om het bekijken van een filmpje.”   

“Bij nieuwe innovaties laten we wel vaak een animatie 
maken, om ingewikkelde dingen eenvoudig te maken. Op 
Facebook doen we bijna niets, klanten zitten er niet en het 
werkt ook niet. Soms deel ik een ‘human interest’ blog daar 
weleens, en dat heeft dan wel wat effect. Maar zakelijke en 
technische blogs hoef je daar niet te delen, als klanten al 
Facebook hebben is het privé.” 

“Via Yammer maak ik weleens een ludiek wedstrijdje: 
‘collega A heeft X bezoekers op zijn blog, even kijken of 
collega B daar overheen komt.’ Als je dat een beetje luchtig 
houdt, merk je dat er een vriendelijke competitie kan 
ontstaan en dat ze ook méér betrokken worden. Het is wel 
belangrijk dat het leuk is, het moet geen wedstrijd worden. 
Ik vind dat zelf ook niet leuk, het werkt ook 
afschrikwekkend.” 

“En dat is natuurlijk het laatste wat ik wil, collega’s 
afschrikken voor het delen van hun kennis. Ze zijn veel 
interessanter dan ze beseffen.” 
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MS	Schippers:	“Boeren	
zijn	online	veel	verder	dan	
je	denkt”	

 

“Europese Boeren zijn online zeer actief, maar je moet wel 
letten op cultuurverschillen. Toen we peperkoek als 
weggevertje bij de bestellingen stopten, kregen we een mail 
uit België: ‘Mijn hond heeft geen honger meer, stop er maar 
mee.’ Alleen Nederlanders blijken dat te eten, haha.”  

Jules van der Werf is Marketing Manager bij agrarisch 
toeleverancier MS Schippers. Ze zetten bij Schippers steeds 
meer content marketing in richting de agrarische markt, 
maar hij wil het geen B2B-markt noemen: “Een boer is 
eigenlijk niet B2B, het gedrag van boeren lijkt heel veel op 
dat van consumenten. Je zou het misschien ‘B2C Plus’ 
kunnen noemen.” 

 



 

 

Dus	ook	je	online	marketing	hangt	tussen	
B2B	en	B2C	in?	
“Onze website ziet er eigenlijk heel erg B2C uit, daar zijn 
boeren ook bekend mee. We hebben nu in 10 landen 
webwinkels, en dus ook online contact. Elk nieuw land 
proberen we te laten groeien vanuit een klein team op het 
hoofdkantoor hier in Bladel, zodat je snel live kunt. Dat 
geeft veel snelheid, maar het is ook een goede basis om uit te 
breiden richting lokale talen en culturen. Want uiteindelijk 
moet je de marketing wel lokaal doen, dat hebben we van 
die peperkoek wel geleerd.”  

 

 

“In het begin is efficiency dus van belang, later de ‘couleur 
locale’. Dat geldt ook voor social media: elk land reageert 
anders, de opzet van social media moet je ook overal anders 
doen. Maar je kunt het deels ook nog centraliseren, op 
Facebook kun je bijvoorbeeld vanuit één account targeten 
op verschillende landen. We kijken per land naar de positie 
van een social platform in de sales funnel, meestal zit het 
vooraan.” 
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“We testen ook veel, kijken hoe boeren in een land reageren. 
We zien heel duidelijk dat op Facebook de machines, fun en 
schattig het goed doen. Maar ook trots van boeren werkt 
goed. Daar hebben we dus een enorm bereik mee op 
Facebook, soms met één filmpje anderhalf tot twee miljoen 
views! We zien vervolgens dat volgers en bezoek op de 
website daardoor ook groeien, voornamelijk bij agrariërs of 
‘agrarisch geïnteresseerden’.”  

 

Hoe	nu	verder	dan?	
“We willen nu verder in de sales funnel, bijvoorbeeld door 
een autosticker ‘Proud to be a farmer’ te ruilen tegen 
persoonsgegevens en bedrijfsgegevens. Dat zijn éénmalige 
acties die goed werken. We werken bij e-commerce naast 
SEA en SEO ook met e-mailing, maar op het gebied van 
marketing automation moeten we nog wat slagen maken.” 

“We zijn ook bezig met feed-management, zodat specifieke 
producten ook op websites als Amazon worden geplaatst. 
Dat doen we bewust met producten die specifiek alleen 
interessant voor boeren interessant zijn en niet voor 
consumenten. We weten dan het adres en zo kunnen we 
kijken of we een dominant platform als Amazon voor ons 
kunnen laten werken. Meestal is het andersom natuurlijk.” 



 

 

En	content	marketing?	
“Op het gebied van content doen we op dit moment vooral 
video. We maken bijvoorbeeld filmpjes van medewerkers, 
die uitleggen hoe je met hygiëne om moet gaan. Maar ook 
klanten die het goed voor elkaar hebben zetten we voor de 
camera, dat werkt goed. We gebruiken de video’s ook in het 
sales-proces, we sturen dan bijvoorbeeld filmpjes naar 
boeren met vergelijkbare problemen als de boer in de 
video.” 

“We hebben ook een eigen blog, waar redelijk wat reacties 
op komen. We proberen ook aanwezig te zijn in alle 
boerderijen, zoals met onze boerinnenkalender. Maar ook 
onze papieren catalogus ligt nog bij de boeren op de 
keukentafel, dus dat geeft ook veel waarde.”  

“We maken ook steeds vaker content die méér met 
engagement te maken heeft dan met verkoop. Boeren 
kunnen bijvoorbeeld een module op de website bekijken 
waarop ze de groei van hun varkensstapel kunnen zien. 
Minder gefocust op kopen en méér op dienstverlening dus.” 
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Is	alle	content	van	jullie	zelf?	Of	doen	jullie	
ook	content	curation?	
“We zoeken online ook naar interessante content om te 
delen, een dansend varkentje bijvoorbeeld. Omdat we best 
veel bereik hebben kan dat veel waarde opleveren, ondanks 
dat we alleen maar iets van anderen delen. Het succes 
verschilt ook per platform, op Twitter is bijvoorbeeld een 
wasmiddel van ons viraal gegaan. Boeren deelden foto’s 
van glimmende auto’s die ze met ons wasmiddel hadden 
schoongemaakt, we hadden dat niet eens bewust zo 
gepland. Maar het is wel mooi natuurlijk.” 

“Het belangrijkste is dat je je marketing blijft innoveren. We 
zetten boerderijen tegenwoordig in als billboards, met 
mooie en niet te commerciële foto’s. Van kinderen met 
dieren bijvoorbeeld, subtiel in onze huisstijl. Afhankelijk van 
de locatie krijgen de boeren daar een vergoeding voor. Voor 
wat hoort wat natuurlijk.” 

 



 

 

Goals:	"Met	
benchmarkonderzoek	heb	
je	perfecte	content	
marketing"	
 

"Toen ik Goals had opgericht had ik als droom om 
uiteindelijk met enkele grote bedrijven te werken zoals 
ASML, Philips en de Rabobank. Na 2,5 jaar belde iemand 
van Philips ons dat ze geen SAP-consultants konden vinden, 
ze vroegen of wij niet een campagne konden verzinnen om 
SAP-consultants naar Philips te trekken. Direct Marketing 
op de arbeidsmarkt was nog nooit geprobeerd, maar in 9 
maanden hebben we 150 consultants aangetrokken. Het 
bespaarde Philips miljoenen aan inleenkosten." Ben 
Verhagen is oprichter van bureau Goals, en ik interview hem 
samen met zijn collega Marlie Willems over content 
marketing richting de HR-markt. Wat oorspronkelijk niet de 
doelmarkt voor Ben was: "Het succes voor Philips trok weer 
andere klanten aan, en zo ontstond Goals 
Arbeidsmarketing. Veel B2B-marketing bleek op de 
arbeidsmarkt ook te werken. Relaties kweken, binnenhalen 
en verder laten groeien. Met de juiste content 
marketing." En dat deden ze best doordacht. 



 

85 

 

 

Benchmark-onderzoek	als	content	
marketing	
"We hadden een slim content marketing-systeem gebouwd, 
op basis van benchmark-onderzoek in een branche. Voor 
een ICT-bedrijf dat actief is de food deden we dan een 
benchmarkonderzoek over het gebruik van ICT in de 
food." En hoe verdiende je daar geld mee? "We verkochten 
uiteindelijk de methodiek, omdat je leads aantrekt en sales 
aan tafel brengt bij potentiële klanten. Want uiteindelijk 
leverde het onderzoek een rapport op natuurlijk, dat Sales 
aan potentiële klanten kon bezorgen. Er werd ook een 
krantenartikel gemaakt, in de opmaak van de Financial 
Times. Dat stuurden we op, met een post-it DM erop 'Dit 
moet je lezen'. Dat heeft nog lang erg goed gewerkt." En het 
werkt ook nu nog. 



 

 

"Het benchmarkonderzoek dat we zelf nog doen voor de 
HR-markt wordt gebruikt voor content marketing, een 
groot onderzoek levert voor een half jaar content op. Je 
kunt telkens een nieuw onderwerp uit het onderzoek 
uitdiepen, zeker als het database-gedreven is. De ontvanger 
denkt ook dat deze een heel onderzoek krijgt, en is dus 
bereid je langs te laten komen." En hoe werkte dat voor 
Goals? "Met onze eigen content marketing heb ik een paar 
grote bedrijven als klant gewonnen. We gingen ieder jaar 
bij die mensen langs om het rapport te brengen, en zo ben ik 
er letterlijk binnengekomen." En goed inhaken is ook 
belangrijk. 
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"De benchmarkonderzoeken zijn belangrijk voor ons omdat 
we op het juiste niveau binnen kunnen komen. We 
introduceren ook nieuwe thema's op de markt, de meeste 
bedrijven kennen bijvoorbeeld de NPS en wij doen de 
Employee NPS, daar schrijven we ook blogs over." Dus je 
schrijft over de juiste thema's? "Ik merk dat de juiste 
thema's kiezen het belangrijkste is inderdaad. Vorig jaar 
schreven we over 'bevlogen en betrokken medewerkers', 
daar hebben we een whitepaper over gemaakt waar we 
echt veel tijd in hebben gestoken. En daar heb je ook wat 
meer resultaat van. Maar dat whitepaper hebben we ook 
wel flink gepromoot, via LinkedIn-advertenties 
bijvoorbeeld, dan zie je dat dat wel beter werkt dan 
rondsturen." En zo proberen Ben en Marlie verschillende 
vormen van content marketing. 

Trendonderzoeken,	video	en	checklists	
"De trends die je signaleert over bijvoorbeeld de 
voornemens voor volgend jaar zijn vaak niet veel anders 
dan het jaar ervoor, er kan natuurlijk nogal wat tijd zitten 
tussen een trend signaleren en deze oppikken. Mensen 
willen oriënteren en zoeken bevestiging, en voordat er 
budget is zijn we een jaar verder. We moeten nog wel goed 
kijken naar welke content voor welke koopfase interessant 
is, dat verklaart wellicht ook het succes van verlate 
downloads." Verlate downloads? "Ja, ons whitepaper 
'Trends Arbeidsmarkt 2012-2013' wordt bijvoorbeeld nog 
steeds gedownload. Maar zoiets hoor je wel vaker, er zijn 
bureaus die alleen het jaartal veranderen van hun trend-
rapporten haha." En Goals beperkt zich niet tot tekst. 



 

 

"We doen voor klanten steeds meer video, ook omdat 
Youtube een belangrijk wervingskanaal wordt. Zo doen we 
testimonials van medewerkers over andere medewerkers, 
klanten of zichzelf. Dat zegt iets over het werken bij dat 
bedrijf en over hun functie. Of we filmen recruiters die tips 
geven over het voorbereiden op een 
sollicitatiegesprek." Nog andere content? "We hebben ook 
checklists, zoals voor het aandragen van nieuwe 
medewerkers. Die wordt vaak gedownload. We geven ze 10 
stappen, maar komen vaak niet verder dan stap 4. En dan 
bellen ze ons." Uiteindelijk moet het wel klanten opleveren 
natuurlijk. 

 

"Arbeidsmarketing heeft niet een duidelijke plek binnen 
bedrijven, soms zit het in marketing en soms in HR. Daar 
moeten we beter naar kijken, want het bepaalt wel hoe je 
content moet worden ingestoken. We zijn voorlopig nog wel 
even bezig. Maar ach, zolang het niet verveelt." 
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Linde	Gas	gebruikt	
content	voor	buiten	ook	
binnen	
 

"Wij rijden met ons gas per jaar bijna één miljard 
kilometer, 6,5 keer naar de zon. Dan gaat er wel eens wat 
verkeerd, maar onze CEO wil de kans daarop naar nul 
reduceren, en hij gelooft ook dat dat moet kunnen. We 
sturen nu dus verhalen in mails met links naar het intranet 
rond, waarin je ziet hoe een collega in een ander land 
omgaat met fouten en de les die ze geleerd hebben. Dat is 
interne content, maar die kan ook extern gebruikt worden 
natuurlijk. Dat deden we tot nu toe niet genoeg." Marco van 
Dorp is Channel Manager E-Business bij Linde Gas, en actief 
met content marketing. "We willen internationaal actiever 
worden met deze vormen van storytelling. We gebruiken 
het extern maar ook intern, we hebben een groot intranet 
omdat we in veel landen zitten met veel culturen en talen. 
Aan de hand van verhalen willen we boodschappen over 
brengen." En wat bijzonder is: bij Linde Gas Benelux zijn ze 
extern begonnen met content, en brengen het nu naar 
binnen. En dat heeft een bijzondere reden. 



 

 

Externe	content	voor	intern	gebruik	
"Er zijn plannen voor het bouwen van een content base 
waarin we alles labelen aan de hand van onderwerpen. 
Aan de hand van die labels bepalen we via welke bronnen 
het verspreiden: intern of extern, en via mail, social 
media noem maar op. Dan ga je echt geïntegreerd content 
marketing doen en neem je eilandjes weg. Veel interne 
stukjes kunnen ook voor klanten interessant zijn, 
bijvoorbeeld over koelen en vriezen of lassen en snijden. We 
zaaien zaadjes en planten plantjes, en mensen vinden ons 
steeds vaker." En dat zaaien doe je via social media? "We 
delen redelijk veel content via social media inderdaad. 
Toevallig hebben we vandaag nog een berichtje geplaatst 
over gassen, voor op het basisonderwijs. Het ging over 
waar je gassen voor gebruikt, in kindertaal 
geschreven." Externe content dus, die Linde ook steeds meer 
intern gebruikt. 

"We delen content vooral extern via social media, en 
breiden nu intern uit. We werken binnen de Linde Group 
met grote regio's die nogal verschillen in de mate waarin ze 
actief zijn met content. De Benelux-organisatie was al heel 
ver met externe content marketing, maar nu komt er een 
'best practice' platform waarop 'Benelux' aan andere regio's 
laat zien hoe ze dingen doen. We gebruiken externe content 
dus nu ook vaker intern." Een opvallende beweging... "Het is 
een beetje complex inderdaad, maar dat heeft met de 
omvang te maken. Er zitten in andere landen vaak nog 
drempels op het gebied van social media, het wordt in veel 
landen niet gezien als onderdeel van het werk. Wij zijn daar 
volgens mij wat verder in." En dat blijkt ook wel uit alle 
activiteiten. 
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Tekstuele	content	marketing	is	goed	te	
managen	
"We sturen nu veel minder persberichten, dat gebeurt 
amper meer. We gaan meer naar online communicatie, 
gedrukte uitingen en advertenties doen we ook steeds 
minder. De budgetten waren ook redelijk beperkt door de 
crisis, dus dan moet je wel." Dus het was gedwongen? "Nee 
dat niet. Online is ook allemaal veel beter meetbaar 
natuurlijk, een vakblad heeft een bepaald bereik maar je 
moet maar geloven dat mensen het echt lezen. Bij social 
media kun je precies zien hoeveel engagement er 
daadwerkelijk is geweest, je kan het zelfs per bericht 
bekijken. Ook dat heeft bijgedragen aan het aan de man 
helpen van het onlineconcept: managers houden van 
feiten." En je ziet ook wat niet werkt. 



 

 

"We hebben op Slideshare wat whitepapers gezet, maar 
daar kwamen niet veel mensen op af. We schrijven onze 
teksten zelf, maar dat geeft wel een bottleneck want we zijn 
niet met zoveel mensen. Het proces van begin tot eind doen 
we meestal zelf, maar soms besteden we het uit." En 
bloggen? "Aan blogs doen we niet echt, dat heeft meer een 
praktische reden omdat we moeten kiezen waar we de 
resources nu aan besteden. Daarom gebruiken we Google+ 
ook actief, de posts daarop scoren hoger in de 
zoekresultaten." En Linde Gas gebruikt ook video. 

Linde	Gas,	visuele	content	marketing	en	
discussie	
"We werken veel met afbeeldingen en video's, dat spreekt 
echt aan. Er zit veel interactie in, ik zou ook best meer met 
afbeeldingen en video willen doen. We zetten er ook labels 
en omschrijvingen bij, zodat Google Afbeeldingen ze 
makkelijk kan vinden als mensen voor een bepaald 
onderwerp plaatjes zoeken." En video? "Onze video's 
proberen we op Youtube goed bij te houden, om ook op die 
manier ons verhaal goed kwijt te kunnen. We hebben video 
veel gebruikt voor waterstof, daar zijn veel discussies over 
in energieland. Wij kunnen daar producten in leveren, dus 
we ondersteunen de discussie met ‘expert stories’ van 
collega's die er veel van weten. Dat zetten we op Youtube en 
delen het via social media. Maar we hebben ook een aantal 
instructievideo's, over het correct en veilig aansluiten van 
gascilinders bijvoorbeeld. En ook als we deelnemen aan 
events proberen we wat te filmen, dat doen we vooral in 
eigen beheer maar we laten het soms ook anderen doen." 
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"Wat ook een uitdaging is, is de landenwebsite met onze 
producten en diensten. Daar willen we ook de juiste content 
management verantwoordelijkheid voor vinden. Over 
producten en zo kunnen we wel een verhaaltje verzinnen, 
maar de content op de site up to date houden is wel wat 
moeilijker. Daar heeft iedereen het te druk voor, ook de 
mensen die alle kennis bezitten." 

"Ik kan niet bewijzen dat mensen echt bij ons gekocht 
hebben naar aanleiding van content, maar van collega's 
horen we dat veel mensen er actief mee zijn en ons weten te 
vinden via content-uitingen. Er gebeurt dus wel iets, maar 
echt harde euro's kan ik nog niet bewijzen. Dat is 
toekomstmuziek, ooit zal die link makkelijk te maken zijn. 
Maar het is geen reden om nu met content marketing te 
wachten, integendeel. We gaan er actief mee door." 



 

 

Reynaers:	"We	zijn	een	
content	marketing	
platform	voor	anderen"	
 

 

"De oprichter van ons bedrijf is in 1973 verongelukt, het 
bedrijf was toen pas 8 jaar oud. Maar zijn kinderen hebben 
het overgenomen, en dit jaar bestaan we al 50 jaar en zijn 
nog steeds een familiebedrijf." Rina van Heck is 
Marketingmedewerker bij Reynaers Aluminium, en trots op 
haar werkgever merk ik: "De dochters zijn samen verder 
gegaan, Martine Reynaers is nu nog steeds CEO. Zij was 17 
toen haar vader stierf, en samen met hun moeder en een 
paar adviseurs hebben ze het bedrijf uitgebouwd tot wat het 
nu is." En dat is een flink bedrijf merk ik, met interessante 
content. 
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Een	prijs	voor	de	gevelbouw	
"Jan Reynaers heeft het bedrijf in 1965 in België opgericht, 
en we zitten vanaf 1969 ook in Nederland. We leveren 
systemen van aluminium die anderen gebruiken om ramen, 
deuren en gevels van te maken. Meneer Reynaers had een 
makkelijke manier bedacht om deze systemen te maken, en 
dat is later natuurlijk verder geëvolueerd, met de juiste 
isolatie bijvoorbeeld." Dus jullie maken geen eigen 
eindproducten? "Klopt. En omdat anderen de mooie dingen 
van onze systemen maken, waren we erg benieuwd naar 
hun creaties. En daar hebben we een marketingkans van 
gemaakt. Eigenlijk doen we al 18 jaar aan content 
marketing, in de vorm van de Reynaers Projectprijs." En 
die is in hun markt blijkbaar al een echt begrip. 

"De Reynaers Projectprijs loopt voor de 18e keer, en het 
grappige is dat die ontstaan is uit de behoefte om te laten 
zien wat er met onze producten gemaakt worden. Wij 
leveren alleen systemen, maar de gevelbouwers maken er 
de ramen, deuren en gevels van. En dat is interessant om te 
communiceren." Maar voor jullie was het dus ook 
interessant? "Precies. We constateerden vrij snel dat we niet 
veel inzicht hadden in het eindresultaat van onze producten, 
en daarom hebben we die prijs ingesteld. 18 jaar geleden 
was de wereld niet digitaal, onze vertegenwoordigers 
gingen naar een project en later stuurden we er een 
fotograaf naar toe." En in 18 jaar groeide de prijs uit tot een 
interessante content marketing case. 



 

 

Een	mooi	voorbeeld	van	content	marketing	
"We zijn met de projectprijs uitgegroeid tot iets dat we 
bouwbreed getrokken hebben, niet meer alleen de 
gevelbouwer maar ook architecten, aannemers noem maar 
op. Voorwaarde is dat er een Reynaers-product is gebruikt. 
We willen eigenlijk dat de prijs zich verder ontwikkelt tot 
een brancheprijs, maar dat gaat moeizaam. Een 
branchevereniging moet daar ook in meegaan, maar dat 
wil nog niet echt lukken. Onze klanten en architecten zouden 
dat wel op prijs stellen." En wat heeft digitalisering met het 
idee gedaan? "De digitale wereld biedt veel meer 
mogelijkheden, zoals een filmpje waarin een architect aan 
het woord komt. Sinds dit jaar laten we een schrijver ook 
achtergrondartikelen bij de genomineerde bedrijven 
schrijven, ze krijgen dan een heel contentpakket dat ze 
makkelijk kunnen delen. In de 18 jaar heeft het zich zo 
ontwikkeld tot het 'elkaar helpen met communicatie'. Want 
zij hebben ook baat bij publiciteit rond hun project 
natuurlijk."  

"Op het moment dat de vakjury 10 cases heeft genomineerd 
gaan we content produceren, vooral tekst, video en foto's. 
Vervolgens kan het publiek bepalen wie de winnaar wordt. 
We maken een aantal stukken content die iedereen mag 
gebruiken en die we zelf publiceren, ook op social media. 
Maar het mooiste is natuurlijk als alle partijen er zelf iets 
mee gaan doen, zodat het publiek kan zien wat er te kiezen 
is." En merk je dat de genomineerden er ook echt iets mee 
doen? "Ja, ze worden er ook steeds vertrouwder mee, dat is 
mooi om te zien. Het publiceren en doorposten is 
makkelijker geworden, het hoeft allemaal niet meer met 
advertenties in bladen. Qua frequentie is daardoor ook veel 
mogelijk, iedereen kan het op zijn of haar manier 
organiseren en vertellen. Een architect vertelt bijvoorbeeld 
waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt, of een 
gevelbouwer laat zien dat hij dingen op een bijzondere 
manier gemonteerd heeft." Een uniek content-concept 
inderdaad, waarvan delen weer anders zijn te gebruiken. 
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Hergebruik	van	een	content-format	
"Ik zie de prijs als een pakket content dat voor verschillende 
kanalen geschikt is, en zo benader ik de marketing voor 
steeds meer projecten. We zijn ook steeds meer thematisch 
bezig, zoals over veiligheid of hang- en sluitwerk. We zetten 
dan een onderwerp breed weg, en dat slaat goed aan. Ook 
offline, bijvoorbeeld met een kennisontbijt met externe 
partijen." En hoe pak je zo'n thema aan? "We kijken wat 
actuele thema's in de sector zijn en die proberen we aan de 
hand van een drietrapsraket te maken: eerst beleid, dan 
wat wij erin kunnen betekenen en tenslotte wat de klant 
erin kan betekenen." En dan komt de content. 



 

 

"We zijn nu ook bezig met blogs, we zijn de website 
daarvoor aan het optimaliseren. Een groot deel van onze 
content zit nu nog achter een login, een deel daarvan 
trekken we nu naar de voorkant en daarin gaan we 
proberen ook blogs te delen." En de contentproductie komt 
al op gang? "We proberen collega's te overtuigen om met 
verhalen te komen. Maar dat is een traject van jaren, 
langzaam zal de bewustwording komen dat het werkt. De 
website wordt inhoudelijker, niet alleen over producten 
maar ook over toepassingen, mogelijkheden, 
slimmigheidjes." Klinkt gestructureerd, maar Rina laat de 
teugels ook graag vieren. 

"We laten onze contentregie zoveel mogelijk los, het gaat er 
niet om om onszelf te promoten, het is veel interessanter om 
te horen hoe architecten hun werk doen. Het gaat om de 
verhalen, niet om Reynaers. En wij helpen graag mee die 
mooie verhalen naar boven te krijgen. De waardering die 
we daarvoor krijgen is voor ons veel waard. Daar doen we 
het voor." 
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Bij	Synetic	willen	ze	
content	marketing	goed	
doen	of	niet	doen	
 

"Wat vooral werkt in content marketing is de content over 
mensen, zo hebben wij gemerkt. Als blogs gaan over 
mensen krijgen we altijd méér lezers dan bij hele 
ingewikkelde technische zaken." Joost Appers is 
Commercieel Directeur van Drupal-specialist Synetic, en 
doet zijn content marketing erg gestructureerd. Zijn bedrijf 
heeft ook al heel wat content online gezet, en Joost kan 
precies zien wat werkt. Mensen dus: "Inderdaad. Maar het 
kan zijn dat blogs over mensen vooral veel bezoekers 
opleveren, en mindere nieuwe klanten. Een blog over een 
nieuwe medewerker krijgt bijvoorbeeld veel lezers, een 
technisch artikel wellicht meer conversie. Daarom is de mix 
heel belangrijk, ik kijk naar de content in zijn 
totaliteit." Synetic deelt veel kennis, maar dat past ook goed 
bij hun kernactiviteit. 



 

 

Drupal	is	volledig	open	
"Drupal is een framework, een content management 
systeem dat je de handvatten biedt om een website te 
ontwikkelen, maar vooral de techniek erachter. Net als 
Wordpress wordt het omringd door een community die 
bijvoorbeeld plugins bouwt, en je kunt er maatwerk-
oplossingen mee maken." Dus het is vergelijkbaar met 
Wordpress? "Nou nee. Je kunt Wordpress vergelijken met 
Duplo, en Drupal met Technisch Lego. Je kunt er namelijk 
veel meer mee: koppelingen, multi-site omgevingen, e-
commerce. Maar dat betekent wel dat de leercurve een stuk 
steiler is. Als je een simpele site wilt is Wordpress 
voldoende, maar als de site onderdeel moet zijn van je 
automatisering of zijn er andere ingewikkelde eisen, dan 
houdt het met Wordpress op." En dan komt Synetic in beeld, 
meestal in de vorm van Joost. 

"Ik ben commercieel directeur en mede-eigenaar, we zijn 
officieel in 2001 al begonnen maar dan als KvK-
inschrijving. Pas in 2004 kwam ik erbij en begonnen we 
met 3 personen fulltime. Ik studeerde toen af op het bedrijf, 
ik schreef een businessplan waarmee we de organisatie 
meteen konden structureren." En begon je ook meteen met 
Drupal? "We hadden oorspronkelijk een eigen CMS 
gemaakt, waarvoor ik de sales ging doen. Na een paar jaar 
namen we van ons eigen systeem afscheid en 
specialiseerden we ons in Drupal. Dat doen we sinds 
2008." En sinds een paar jaar doet Synetic ook aan content 
marketing. 
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Content	marketing	hoort	bij	Synetic	
"We willen graag gezien worden als één van de beste 
Drupal-partijen van Nederland. Daarom willen we een 
autoriteit zijn, en daar doen we van alles voor: projecten, 
seminars, technische innovaties, noem maar op. Daar 
voeren we een redactie op: ik bekijk wekelijks welke zaken 
onder het licht moeten worden gebracht en dat bespreek ik 
met Christian Slagter van Slagter Media. Dan bepalen we 
waar we aan werken, bijvoorbeeld de komende tijd aan 
Drupal versie 8 omdat daar veel zoekvolume voor is." Dus 
je kijkt vooral naar waarop wordt gezocht? "We kijken ook 
welke branches ons méér aanspreken, zoals finance of 
verzekeringen. Met onze content gaan we dan bijvoorbeeld 
op het snijvlak zitten tussen Drupal en finance. Het vinden 
van de juiste mix in content over de as van content, 
marketing en persoonlijk is belangrijk, het legt het DNA 
bloot van je bedrijf. We hebben heel persoonlijk contact met 
klanten maar zijn ook technisch heel geavanceerd, die rode 
draad moet terugkomen in al je content." En Joost meet 
continu de effecten. 



 

 

 

"We rapporteren maandelijks onze SEO en SEA: hoeveel 
bezoekers, wat is de conversie, noem maar op. We zijn heel 
gericht content aan het schrijven voor effect." Welk 
effect? "Het effect bestaat vooral uit leads, voor een deel via 
de website maar vanwege de 'high involvement' in onze 
markt ook via losse mails of telefoontjes buiten het 
contactformulier om. Grote bedrijven bellen meestal of je 
wilt komen pitchen, maar tijdens het gesprek merk ik vaak 
dat een Google-search de aanleiding was voor het 
telefoontje. Een hoge positie in de zoekresultaten is voor ons 
dus heel belangrijk." En daar doet Synetic veel voor. 
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Content	marketing	in	de	IT-praktijk	
"Naast blogs hebben we een uitgebreid contentportfolio: 
klantcases die groot worden uitgelicht bijvoorbeeld, 
inclusief testimonials. Daarnaast hebben we op onze site 
een 'Drupal-sectie' waarin alle belangrijke aspecten van het 
systeem worden beschreven. Bijvoorbeeld of je het hebt over 
Drupal Webshop of over Drupal Commerce, op die eerste 
benaming wordt veel meer gezocht, maar je moet beide 
termen in je content gebruiken." En video? "Video doen we 
niet, maar willen er wel mee aan de gang. Niet meteen 
hoor, ik wil het goed doen en dan is het meteen duur. Dus 
dat houdt me nog tegen, de kosten en de hoeveelheid 
werk." Joost wil het goed doen of niet. 

 

"Voordat we met Christian werkten deden we alle content 
marketing in eigen huis, en in de drukte van alle dag 
sneuvelt het dan. Je weet dat het nodig is, maar je doet het 
niet. En op het moment dat je er wel méér tijd voor hebt, wil 
je meteen effect zien. Maar zo werkt dat niet met content 
marketing, dat is heel lang zaaien om continu te oogsten. Je 
moet dus een proces hebben dat goed geborgd is, je moet het 
structureel aanpakken. Je moet niet zo'n ééndagsvlieg zijn 
die iets drie maanden doet en dan niet meer. Zo'n bedrijf 
willen we niet zijn." 



 

 

Driessen	wil	
wereldberoemd	zijn	in	
HRM	voor	de	publieke	
sector	

"Jan Driessen werkte net als ik bij de Gemeente Helmond, ik 
op de afdeling communicatie en hij als hoofd HRM. In 1993 
besloot Jan voor zichzelf te beginnen, en toen het bedrijf in 
2007 besloot extra te gaan investeren in marketing en 
communicatie kreeg ik de kans dit op te zetten. En nu stuur 
ik een team van 16 mensen aan." Fenny Meulendijks is 
Manager Marketing & Communicatie bij Driessen HRM, en 
heeft het bedrijf midden in een recessie flink zien 
groeien: "Inmiddels werken er nu al 400 mensen. De omzet 
is heel lang stabiel gebleven, maar vooral sinds 2008 is het 
flink gegroeid. Net toen ik begon haha." Fenny heeft meteen 
spijt van haar grapje, en vult bescheiden aan: "Dat ligt niet 
aan mij hoor. De directie besloot in die periode met extra 
investeringen meer naar buiten te willen treden, tot die tijd 
vlogen ze nog vooral onder de radar. Dat heb ik mogen 
veranderen: we begonnen met een nieuwe naam en een 
nieuwe huisstijl, missie, visie, positionering noem maar 
op." En dat bleek erg succesvol. 
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Driessen	gaat	voor	tevredenheid	in	HRM	
"Vanaf het moment dat we ons naar buiten zijn gaan 
richten zijn we alleen maar gegroeid, zelfs tijdens de 
recessie. Voor 2016 hebben we een kwart miljard euro als 
omzetdoelstelling. Enerzijds was het slim ondernemerschap 
van de directie, bestaande uit Jan Driessen, Michaël 
Munnich en Jeroen Driessen, die vraag en aanbod bij 
elkaar brengen. Maar ook de manier waarop we het doen 
onderscheidt ons." Hoe dan? "We zijn allereerst  puur 
gefocust op de publieke sector, dat geeft ons een 
specialisme; we komen er ook vandaan. We doen het ook 
goed, onze kernwaarden 'persoonlijk' en 'professioneel' 
laten we in alles terugkomen. De cultuur en sfeer in ons 
bedrijf is fantastisch, wat bewijst dat het oude gezegde 
‘happy employees make happy customers’ echt waar is. We 
sturen ook erg op tevredenheid bij klanten en medewerkers: 
zij geven ons rapportcijfers van meer dan een 8.”  

"We vinden kwaliteit enorm belangrijk, omdat we voor de 
publieke sector werken is het belangrijk dat ze ons altijd 
kunnen vertrouwen. We hoeven niet de hipste of 
goedkoopste te zijn maar betrouwbaarheid en kwaliteit is 
belangrijk, ook richting medewerkers." Hoe merk je 
dat? "We zijn werkgever van zo’n 15.000 flexibele 
medewerkers, en hun tevredenheid is voor ons even 
belangrijk. Dat merk je, want ook zij geven ons hoge scores. 
Terwijl ze hier bijna nooit komen!"  

 



 

 

Marketing	bij	Driessen:	HRM-kennis	
"Naast onze B2C-communicatie, gericht op flexibele 
medewerkers en uitzendkandidaten, besteden we heel veel 
aandacht aan onze B2B-marketing. Onze doelstelling is om 
wereldberoemd te zijn bij elke HRM'er in de publieke sector. 
Ik heb ons B2B-beleid gebaseerd op drie pijlers: content 
marketing, persoonlijke ontmoetingen en online 
marketing." Geen advertenties? "Nee, ik geloof niet meer in 
adverteren in printmedia. In het begin hebben we gewerkt 
aan naamsbekendheid, maar vanwege onze doelgroep 
wilde ik hen vooral bereiken met inhoud. We hebben veel 
kennis in huis, die we gratis ter beschikking stellen. Op die 
manier krijgen we ook makkelijker contacten, veel van onze 
papieren uitgaven worden bijvoorbeeld nog persoonlijk 
bezorgd."  

"We geven 'funboekjes' uit met leuke weetjes naar 
aanleiding van een onderzoek bijvoorbeeld, of serieuze 
uitgaven over een bepaald thema zoals ‘Werken: toen, nu en 
straks’ en 'Werken in de publieke sector'. We laten daarin 
ook experts aan het woord, die de onderzoeksresultaten 
toelichten. En van de hoofdstukken in zo'n uitgave 
maken we ook weer losse samenvattingen in kleine 
uitgaven, voor bijvoorbeeld een specifieke branche. In elke 
uitgave vertellen we maar een klein beetje over onszelf, de 
content staat volledig centraal." En nog magazines, zag 
ik? "We geven ook het blad 'Driessen Persoonlijk' uit 
inderdaad, dat sturen we al 20 jaar naar klanten. We 
hebben een eigen redactie met gespecialiseerde collega's. 
Aan de hand van een format maken we een uitgave rond 
een thema, in de opzet komen ook alle sectoren terug. We 
versturen het blad ook digitaal trouwens." Kennis delen 
staat centraal bij Driessen, zo blijkt wel. 
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Kennis	delen	bij	Driessen:	zowel	offline	als	
online	
"Elk jaar organiseren we een tweedaags jaarcongres met 
interessante sprekers en elk jaar komen er weer méér 
mensen.! We maken van tevoren video-interviews en 
zorgen voor verrassende activiteiten tijdens het congres. Zo 
maken we er echt een leerzame maar ook leuke dag van 
voor de aanwezigen." En nog andere 
bijeenkomsten? "Ja. We organiseren zo’n 150 
bijeenkomsten, mini-symposia en rondetafelgesprekken per 
jaar., We hebben 10 locaties verspreid door het land, waar 
we regelmatig kennisbijeenkomsten houden met eigen en 
gastsprekers voor onze relaties en prospects." En die rol van 
'kennisplatform' realiseert Driessen ook online. 

"Online houden we iedere dag het blog up-to-date met een 
nieuw inhoudelijk bericht en we sturen de interessantste 
blogs ook rond als twee-wekelijkse nieuwsbrief via de mail, 
in een oplage van 6000 exemplaren. We hebben ook 
whitepapers die je kunt downloaden, plaatsen content door 
op onze apps en social media en leveren regelmatig 
inhoudelijke artikelen aan vakbladen. We proberen zoveel 
mogelijk synergie te krijgen in alle offline en online 
uitgaven." En de content komt van binnen? "Wel heel 
veel. We vragen onze collega's om mee te helpen en 
schrijven met content. Met name onze consultants hebben 
vanwege hun taakinhoud het verzoek gekregen om 2 of 4 
berichten per jaar te schrijven, wat heel goed loopt. En we 
hebben ook een HRM-redacteur op onze afdeling die het vak 
inhoudelijk kent en de stukken daarover schrijft. Het moet 
natuurlijk wel hout snijden wat we zeggen." En ze beperken 
zich niet tot tekst in hun content marketing.  



 

 

Video,	animatie	en	foto's	voor	HRM	
"We gebruiken video voor onze website maar met name 
intern, op onze afdeling kunnen we filmen en monteren. We 
geven intern updates over Driessen, dat noemen we 
Driessen TV. Voor de presentatie van nieuwe afdelingen of 
het nieuwe pand bijvoorbeeld. Het gaat meestal om wat 
actueler nieuws, het personeelsblad verschijnt één keer per 
3 maanden." En verder? "We laten ook animaties maken 
voor op ons Youtube-kanaal, zoals het uitleggen van onze 
dienstverlening in 60 seconden. De vormgevers op onze 
afdeling maken zelf ook veel animaties, afbeeldingen en 
infographics. Dat zijn nogal wat plaatjes... 

"We hebben een eigen beeldenbank met eigen foto's, maar 
de fotograaf is extern. We geven wel duidelijk aan wat we 
willen natuurlijk. We maken ook veel opnames op locatie bij 
onze klanten, zodat je de juiste omgevingen kunt kiezen in 
plaats van die Amerikaanse stockfoto's. Foto's voor intern 
gebruik worden gemaakt door een collega die dat als hobby 
heeft." Klinkt als een uitgebreide afdeling? "Onze afdeling 
bestaat uit drie onderdelen: een studio (vormgevers voor 
online en offline), communicatiecollega's (voor 
bijeenkomsten, beurzen en congressen, interne 
communicatie maar ook bijvoorbeeld relatiegeschenken) en 
marketingcollega's (content, campagnes, online, social 
media en allround). We doen bijna alles zelf, we zijn ons 
eigen reclamebureau, en daar komen mooie dingen uit. We 
zitten nog boordevol hele gave ideeën voor de toekomst.” 
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Bij	VGZ	is	content	
marketing	bijna	een	
wetenschap	
 

"Ik ben een echte bèta. Ze zeggen vaak dat content vooral op 
creativiteit is gebouwd, maar dat is maar 10% in mijn 
optiek. Alles is meetbaar, ga me niet vertellen dat je de 
effectiviteit van content marketing niet kunt meten, want 
dat kun je wel. In principe kun je tegenwoordig alles 
meten." Jacob van Lier is Marketeer bij zorgverzekeraar 
VGZ, en erg enthousiast over de inzet van content marketing. 
En de manier waarop hij het inzet is indrukwekkend, met 
resultaat: "Ik had 1 november mijn targets tot en met eerste 
kwartaal 2016 al gehaald, dus ik zei tegen mijn manager 
dat ik tijdelijk naar huis ging haha." Jacob richt zich als 
enige Marketeer bij de afdeling Marktbewerking op de B2B-
markt. Want VGZ is van oorsprong vooral gericht op de 
consument natuurlijk. 

 



 

 

B2B-marketing	bij	een	
zorgverzekeringscoöperatie	
"VGZ is een coöperatie, die al heel lang bestaat. Het was 
van oorsprong een zogenaamde bovenbouwmaatschappij: 
voor particulier verzekerden, met een inkomen boven de 
zogenaamde loongrens. Toen er een nieuwe 
zorgverzekering aankwam was het duidelijk dat 
zorgverzekeraars met onvoldoende schaalgrootte het niet 
zouden redden, dus toen is VGZ met 5 regionale 
ziekenfondsen gefuseerd tot een coöperatie." En wat merk je 
van dat coöperatieve? "We hebben een ledenraad als hoogste 
orgaan, en verder hebben we geen winstoogmerk. Met meer 
dan 2.500 medewerkers doen we meer dan 10 miljard 
omzet, een kwart van de Nederlanders is klant. We zijn van 
oudsher sterk vertegenwoordigd in het Zuiden, maar 
inmiddels zitten we door het hele land. Ook heeft VGZ veel 
zorgcollectiviteiten bij werkgevers- en ledenorganisaties: de 
zakelijke markt." En dat zakelijke is het vakgebied van 
Jacob. 

"Binnen de afdeling Marktbewerking richt ik me op 
zakelijke markt. Ik heb regelmatig overleg met de 
verschillende senior marketeers van de verschillende 
merken. Ook krijg ik veel input van mijn collega's van 
Verkoop en Propositiemanagement. Propositiemanagement 
reikt me de proposities aan, met Verkoop bouw ik aan de 
salesfunnel." En hoe zie jij jouw taak? "Simpel: ik genereer 
leads voor Verkoop. Ik heb daar ook KPI's voor, we hebben 
goed omschreven wat een lead is. Zo is een 'Marketing 
Qualified Lead' lid van een bedrijf boven 200 medewerkers, 
met aantoonbare interesse in onze onderwerpen. Minstens 
20% van de leads zou bruikbaar moeten zijn voor Verkoop, 
de ‘Sales Qualified Leads’, maar ik zit op 70-80%."  
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En de aanpak van Jacob werkt. Heel goed. "Vroeger hoorde 
ik wel eens: 'marketing doet te weinig voor verkoop', nu is 
dat anders: met de zakelijke marktbewerking generen we 
zoveel leads, dat vastlegging en opvolging veel tijd vragen. 
Zoals laatst bij een experiment in de overheidsmarkt, we 
wilden content marketing daar ook toepassen. Met een 
kleine actie haalde ik 1000 downloads van onze 
whitepapers. Veel meer dan verwacht en Verkoop kon al die 
contacten niet zomaar registreren en opvolgen, zeker niet in 
het drukke zorgseizoen. Maar het is wel een voorbeeld dat 
het gewoon werkt." Maar dan moet je de content wel 
baseren op klantbehoeften. 

Content	baseren	op	luisteren	naar	de	klant	
"We hebben elk kwartaal een thema dat actueel is en we 
maken daar content voor, samen met  wetenschappers en 
leveranciers van ons VGZ Bedrijfszorg zorgnetwerk. Maar 
behalve de content zelf is ook het onderwerp belangrijk. We 
hadden laatst bijvoorbeeld het thema 'dialoog', dat 
onderwerp is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Het whitepaper liep van zichzelf niet 
hard, tot de focus op ‘vergroting van het rendement van het 
HR-beleid’ kwam te liggen. Content an sich is dus niet 
genoeg, het moet op de juiste manier geframed zijn. Maar 
het begint met luisteren en dan pas zenden." En hoe doe je 
dat? "Dat luisteren doe ik op verschillende manieren: ik zit 
regelmatig bij klanten aan tafel, heb veel contact met 
Verkoop en lees veel. Je moet als mens ook een innovatieve 
attitude hebben, de drang om altijd met iets nieuws te 
willen komen. Je moet net iets voorop willen blijven 
lopen." En blijkbaar ook alle kanten op. 



 

 

"Het is belangrijk met je content heel beweeglijk te zijn. Het 
tempo ligt heel hoog, te meer omdat de HR-markt waar ik 
me op richt wat hypegevoelig is. Begrippen waar interesse 
voor is, komen en gaan. De ene keer is dat duurzame 
inzetbaarheid, dan weer bevlogenheid, dan weer ‘HR 
analytics’. En dus is een jaarplanning wel van belang, maar 
dient deze flexibel te zijn." Veel verrassingen dus? "Dat valt 
ook wel weer mee, want er komen altijd dezelfde seizoenen 
en themaweken aan, bijvoorbeeld de ‘week van de 
werkstress’. Dus er is wel een natuurlijke cyclus in die elk 
jaar terugkomt. Maar je moet goed blijven kijken. Zo 
verscheen er laatst op gemeente.nu een artikel over 
verzuimontwikkeling bij gemeenten. Ik heb die informatie 
aan onze leveranciers voorgelegd, die er hun reactie op 
gaven. Daarmee kunnen we vervolgens heel interessante 
content maken: de stand van zaken en de meningen van de 
experts. Dan heb je een dijk van een verhaal dat de hele 
sector wil lezen." En zo stoomt Jacob voort: ‘Vanwege de tijd 
van het jaar zit nu op het thema inspelen op 'goede 
voornemens'. 

Over het thema ‘HR’ vertelt hij nog: "De afgelopen jaren 
verdween HR steeds meer uit de directiekamers, omdat 
financiën en kosten topprioriteit waren – en HR toch wat 
als ‘de zachte kant’ van de organisatie wordt gezien. HR-
analytics werd daarom opeens een belangrijk onderwerp: 
hoe kan HR zijn 'return on investment' bewijzen? Daarom 
was onze whitepaper 'Het rendement van HR' een grote 
hit." Rendement op HR? "Precies, ook HR heeft KPI’s. En op 
basis van de data die je als HR verzamelt kun je 
bijvoorbeeld het vergroten van duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers meetbaar maken en als afdeling je 
waarde laten zien. Dat is belangrijk: je merkt een honger bij 
HR-managers naar concrete informatie om duidelijk te 
maken wat zij bijdragen en zichzelf in een organisatie méér 
te bewijzen. En sowieso bestaat de behoefte om activiteiten 
meetbaar te maken. We helpen ze daarbij met onderzoek, 
advies en concrete instrumenten." En hierbij gaan 
Marketing en Verkoop hand in hand. 
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Marketing	en	Verkoop	moeten	samen	
optrekken	
"Content marketing op de zakelijke markt gaat samen met 
‘consultative selling’ bij Verkoop. Of misschien beter 
omgekeerd: als de verkoop bestaat uit ‘adviserend 
verkopen’, wat op de zakelijke markt het geval is, is het 
logisch als Marketing daarbij ondersteunt met waardevolle 
content. Via die content ontstaat contact met 
geïnteresseerden in bepaalde onderwerpen, wat voor 
Verkoop aanknopingspunt is voor advisering en verkoop.’ 

Maar hoe gaat dat in de praktijk? ‘De eerste stap in de 
samenwerking met Verkoop en de afdeling 
Propositiemanagement is dat je in dialoog gaat over 
zinvolle onderwerpen, daarna komt het 'hoe'. De afdeling 
Marktbewerking bewerkt de markt met content over deze 
onderwerpen, Verkoop volgt contacten op en voert 
adviesgesprekken.’ En dan gaat het vanzelf? "Je hebt ook een 
netwerk nodig van deskundigen en leveranciers. Maar je 
moet ook anders gaan werken, je moet je leveranciers naar 
voren laten komen, ze soms zelfs in contact brengen met 
klanten. Als marketeer word je zo steeds meer een 
contentregisseur." En dat leidt tot mooie ideeën. 

 



 

 

"Een mooi voorbeeld vind ik onze actie 'Goede voornemens'. 
Er is een nieuwsbrief uitgegaan naar HR-contactpersonen 
met een link naar een whitepaper, maar er was ook de 
mogelijkheid om gratis placemats aan te vragen voor in de 
kantine. Of informatie om op een intranet te plaatsen of aan 
medewerkers door te mailen. Daarmee help je HR enorm! 
Want HR-organisaties zijn zo lean geworden dat ze geen 
capaciteit hebben om mijn content te verwerken, waardoor 
ik steeds meer 'end user marketing' ga doen: steeds meer op 
de medewerkers gericht. Ik ontzorg de werkgever dan, door 
de content zo aan te leveren dat zij er zelf nauwelijks meer 
wat aan hoeven doen. Ze hoeven alleen nog de placemat 
neer te leggen of informatie op een intranet te plaatsen of 
aan de medewerkers te mailen. De medewerkers kunnen 
vervolgens zelf vanuit de placemat of het artikel direct door 
naar een landingspagina." En dat werkt? "Ja erg goed, te 
meer omdat werknemers geacht worden steeds meer zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid, en wij 
helpen ze daarbij. De werkgever verandert zo van een klant 
in een distributiekanaal, en het functioneert ook want die 
placemats gaan als warme broodjes. Verkoop moest zelfs 
wennen aan het idee dat dat bestellen onbeperkt kon, maar 
het belang is dat we zo de branding bij de individuele 
werknemer doen. Zo heb ik meteen ook het probleem met de 
opt-in bij de werknemers opgelost, de werkgever stuurt 
immers onze informatie door of legt de placemat neer." Een 
unieke vorm van samenwerking tussen Marketing en 
Verkoop. 
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"De samenwerking met Verkoop is uitstekend en dat vindt 
de directie uiteraard ook plezierig. Maar het kan ook niet 
anders dat Marktbewerking en Verkoop bij content 
marketing samen op gaan, dus je moet in de breedte 
samenwerken. Verkopers vinden het bijvoorbeeld ook leuk 
om mooie middelen zoals placemats aan werkgevers aan te 
bieden, en tegelijk bereiken wij zo rechtstreeks de 
medewerkers." En hoe past 'selling' in je 
contentstrategie? "Hoe minder ‘commercieel’ hoe beter. En 
dat blijkt best lastig. Het is nog niet eenvoudig om het 
commerciële toontje uit teksten te laten, want niemand zit te 
wachten op ronkende teksten. Anderzijds verkoopt 
waardevolle informatie zichzelf. Als ik als markteer meega 
naar klanten geef ik altijd eerst aan dat ik niks kom 
verkopen – want dat is het beeld van de marketeer. En dan 
ontdooien ze." De houding van Jacob is vooral 
ondersteunend. 

Ondersteuning	leidt	tot	regie	
"Mijn rol is dus initiërend en coördinerend, vooral Verkoop 
ondersteunen en vooral niet proposities de markt in pushen. 
Samen met Verkoop werken we aan optimalisering van de 
salesfunnel, waarin Propositiemanagement ook een 
cruciale rol heeft. De paradox is dat ondersteuning zo leidt 
tot regie van de content marketing." Ook in de 
uitvoering? "Alle briefings naar Marketingservices gaan via 
mij, zij doen de hele uitvoering: design, repro, placemats 
noem maar op. Ik doe zo weinig mogelijk zelf, ik richt me op 
de thema’s en de planning en stem het allemaal zo goed 
mogelijk op elkaar af. En Marketingservices is blij omdat ze 
een duidelijke briefing krijgen." Wat weer een basis is voor 
verdere innovatie. Want het kan altijd beter, vindt Jacob. 



 

 

‘Ik denk voortdurend als ik nieuwe dingen zie 'hoe kan ik 
dat gebruiken'. Of als dingen nog niet optimaal 
functioneren: hoe het beter kan, met welke aanpak of 
technieken. En je moet het niet alleen bedenken, maar je 
moet het doen. In gelul kun je niet wonen, zoals een 
Amsterdams raadslid ooit zei. En niet te lang blijven 
denken: Plan Do Check Act. Je moet het ook een uitdaging 
vinden om het net iets slimmer te doen. En omdat je het 
steeds net weer anders doet, vindt de organisatie je wat 
vreemd, ga daar maar vanuit: 'Hij is gek maar hij haalt wel 
zijn targets' haha."  

De	vindbaarheid	kan	beter	
"Want Content is King, maar SEO is Queen, organisch 
worden we nog onvoldoende gevonden. We gaan in 2016 
aan de slag met SEO, we gaan de website dan beter 
inrichten op zoekwoorden." Dus dan krijgt de website een 
make-over? "Niet echt. Websites hoeven niet mooi te zijn, het 
zijn eigenlijk grote stellingen vol contentdozen. De 
zoekmachine vindt de juiste doos. Steeds minder mensen 
maken gebruik van de navigatie in een site, ze zoeken 
rechtstreeks op woorden. En naar die zoekwoorden moeten 
we dus goed onderzoek naar doen. En die kunnen heel 
anders zijn dan je achter je bureau bedenkt." En het 
voordeel voor VGZ is dat inmiddels al veel goede content 
beschikbaar is: de basis is gelegd. 

"Ik ben begonnen met goede content, die heb ik op allerlei 
manieren onder de aandacht gebracht. En langzamerhand 
zijn mijn whitepapers, filmpjes, infographics, animaties en 
dergelijke samen een flinke database vol content geworden. 
En nu ga ik naar Marketingservices, om samen de verdere 
content te optimaliseren. Je moet de organisatie wel 
meenemen. Abstracte verhalen werken daarbij niet: het 
begint met iets concreets en het succes daarvan 
uitbreiden." En dat succes heeft ook een offline component. 
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Content	is	ook	offline	belangrijk	
"Digitaal leidt uiteindelijk toch weer tot real life: 
adviesgesprekken, inspiratiesessies, workshops tijdens 
congressen. Content leidt ook tot veel interessantere 
bijeenkomsten, nu weet je veel beter waar klanten interesse 
in hebben en daar kun je op voortborduren. Dus doen we 
workshops en houden we bijeenkomsten met klanten.”  En 
papieren content? "Ik ben met het magazine gestopt, dat 
was een groot deel van mijn budget. Dat  vergde nog wel 
wat overtuiging, want we waren gewend dit blad uit te 
brengen. En alle 'reclamische' uitingen heb ik op de 
zakelijke markt rücksichtslos gestript. Ik zag namelijk dat 
op leuke bannertjes en zo vrijwel niet wordt geklikt, alleen 
op relevante content. Dus daar zorg ik nu voor." 

"Wat leuk is, is dat de hele marketingcommunicatie nu 
kantelt richting content. Niet alleen omdat we zien dat het 
werkt, maar ook omdat de buitenwereld steeds meer moeite 
heeft met reclame en juist vraagt om duidelijke, 
transparante informatie. We moeten dus wel met zijn allen 
naar de contentkant, maar dat is ook veel leuker om te 
doen. Je kunt echt in dialoog met klanten en prospects en je 
merkt ook dat je dan voor hen echt van betekenis kunt zijn. 
Bovendien is de paradox dat juist niet-commerciële content 
commercieel het meest effectief is." 

 

 


