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Account based marketing
Multidisciplinaire samenwerkingen

Klantgerichte 
communicatie 
vanuit OCMW’s
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Voet tussen de deur met 
account based marketing
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Hoe kun je grote organisaties van je aanbod en je oplossingen overtuigen? Hoe komen we op 

de radar van beslissers? En hoe kun je dat orkestreren? Je wilt namelijk een grotere voorspel

baarheid in de relatie met je klant (account) creëren.

Is ABM de nieuwe propagandatactiek?

Als je grote accounts benadert, heb je altijd wel aan een of andere 
vorm van account based marketing of ABM gedaan. ABM is een strate-
gische benadering die marketing- en salesinspanningen coördineert 
om op een persoonlijke manier, met bijvoorbeeld relevante content, 
deuren te openen bij vooraf gedefinieerde accounts. We stellen 
daarbij de vraag: hoe kun je met de verschil lende beslissers in een 
organisatie een relatie (engagement, inter actie) aangaan zodat je een 
oplossing kunt verkopen?

ABM is niet nieuw als activiteit op zich. Met de nieuwe technologieën 
en sociale media kun je nu wel gemakkelijker georkestreerde con-
tacten op verschil lende niveaus in organisaties leggen. Het gaat dus 
om een orkestratie zoals in propaganda. Daarmee bedoel ik dat je 
het engagement met verschillende influencers gaat organiseren en 
meten (al dan niet met behulp van software). Bijvoorbeeld: Wie bij 
de prospects heeft welke e-books gedownload? Hoeveel face-to-face-
meetings zijn er geweest? Hoelang bezocht de prospect je website? 

Voor welke seminars toonden de verschillende contactpersonen bij 
je prospects interesse? Enzovoort.

Je gaat dus niet alleen de kwantiteit, maar ook de diepte van de relatie 
(kwaliteit) meten. Zo kun je dan in kaart brengen hoe ver je invloed 
binnen de account reikt en ontdekken wat je daaruit kunt afleiden.

DE KOPER CENTRAAL
In b2b wordt een aankoopbeslissing vaak door verschillende perso-
nen genomen. Het is niet effectief om je op één persoon te richten 
en te hopen dat die het allemaal intern gaat verkopen. Dat is niet 
realistisch en leidt tot zeer lange verkoopcyclussen.

Die verschillende beslissers worden in ABM samen bewerkt volgens 
de aankoopcyclus en de manier van aankopen van de klant. Je gaat 
dus niet gokken op één persoon (lead centric), maar op verschillen-
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de personen (influencers, stakeholders), die je georkestreerd gaat 
bewerk en met alle marketing- en salestechnieken die voor jou nuttig 
zijn. Het is dus account based, ook wel buyer centric genoemd. Door-
dat je je op verschillende influencers richt, verhoog je de slaagkans 
en verkort je de verkoopcyclus. Je laat het minder aan het toeval over. 
Het is in die zin marketing met het hoogste rendement.

Ik kan een verkoper overtuigen van mijn aanpak en methoden met 
betrekking tot ABM. Maar als de baas van die verkoper mij niet 
kent en eigen ideeën heeft over hoe verkopen in elkaar zit, sta ik 
nergens. Ik heb misschien een goed contact met de individuele 
verkoper, maar niet met de account of de organisatie op zich. Er is 
geen diepgang in de relatie met die prospect als geheel.

ABM IS EEN PROACTIEVE BENADERING
De verkoper-leverancier neemt het initiatief en gaat niet wachten tot 
een prospect zelf contact opneemt. Hij kiest de klant zelf uit.

In de klassieke demand generation gaat de aandacht veeleer naar het 
actief zoekende deel van de markt via bijvoorbeeld contentmarketing 
zoals landingspagina’s (organic search) of aanvraagformulieren, cou-
pons of staaltjes. Vaak kun je zo maar 1 tot 3 procent (en doorgaans 
zelfs nog minder) van de koopklare klanten in b2b bereiken. Als je op 
die manier met een potentiële klant in contact komt, is die al gevor-
derd in zijn aankoopbeslissing. Dat zijn vaak moeilijk te overtuigen 
prospects die al met verschillende leveranciers-concurrenten in con-
tact zijn. Hun visie is immers al gevormd. Ze hebben al een voorkeur.

ABM gaat zich nu net focussen op die overige 97 procent: het niet- 
actief zoekende deel van de markt, dus het deel dat wel potentieel 
geïnteresseerd is in je oplossing, maar de weg naar jouw aanbod nog 
niet gevonden heeft. Doordat je veel vroeger in de verkoopcyclus 
(buyer journey) met die prospects in contact komt, heb je meer kans 
om hen effectief te beïnvloeden en een partner in de besluitvorming 
te worden (het creëren van een visie), nog voor ze met concurrenten 
in contact zijn geweest.

VOOR WIE?
Bij ABM spreken we alleen over grotere deals bij grotere accounts 
omdat de inspanningen van ABM groot zijn en in verhouding moeten 

staan tot de opbrengsten. ABM kan toegepast worden door iedere 
speler (grote of kleine leverancier) die aan die grotere accounts wil 
verkopen en zich erbij wil positioneren.

ABM is een sterk geïndividualiseerde aanpak. Afhankelijk van de sec-
tor kun je drie tot (ongeveer) vijftien accounts per accountmanager 
op die manier managen. Het gaat over de topprospects in je markt.

HEEFT DE PROSPECT AL EEN VISIE OVER JE 
OPLOSSING OF DIENSTVERLENING?
In b2b heeft de klant zich doorgaans nog geen visie gevormd of is hij 
zelfs niet op zoek naar je dienstverlening. In b2c is dat anders: wie 
een wasmachine wil kopen, gaat mogelijk eerst actief op zoek naar 
de verschillende opties via de webshops van bekende winkelketens. 
En hij laat zich mogelijk leiden door reviews, prijzen, levertijden  ... 
De winkelketens hanteren een inbound ‘vind mij’-strategie, die op 
de actief zoekende markt gericht is. Dat werkt omdat de consument 
al weet wat hij wil, hij weet wat hij nodig heeft. Hij moet nog alleen 
beslissen met wie hij in zee gaat, waar, voor welke prijs enzovoort.

In b2b daarentegen ken je de klant in heel veel gevallen nog niet 
omdat hij zich nog geen visie heeft gevormd. Die moet eerst gecreëerd 
worden. Daarom is hij nog niet actief op zoek!

Hier zit de echte waarde van ABM. Het gaat immers om meer dan 
puur informatie rondstrooien via alle media in de hoop dat de klant 

Hoe creëer je een gemeenschappelijke visie bij je klant?
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het ‘oppikt’. Het gaat erom dat je met de klant in interactie gaat en 
hem zo beïnvloedt dat hij zijn visie verandert.

Binnen grote accounts zal daarbij een gemeenschappelijke visie 
moeten onstaan tussen alle stakeholders die mee over de aankoop 
beslissen. Zolang dat niet gebeurt, zal er geen aankoopbeslissing 
genomen worden. De rol van ABM is nu net om al die influencers of 
stakeholders gezamenlijk te bewerken zodat die gemeenschappelijke 
visie ontstaat (consensus creëren in de decision making unit). Zo is er 
veel meer kans dat er een deal komt.

Je bouwt bijvoorbeeld eerst een relatie op met een prospect doordat 
hij een e-book of een casestudy downloadt, een test aflegt of een gra-
tis scan laat uitvoeren. Daarna volg je die prospect via LinkedIn (con-
nectieverzoek) of bel je hem gewoon op. Zelf vind ik dat je beter pas 
kunt bellen als er een duidelijke interactie is (marketing qualified lead), 
bijvoorbeeld nadat de prospect je website heeft bezocht, informatie 
heeft gedownload of zich voor een nieuwsbrief heeft ingeschreven.

Omgekeerd kun je ook eerst telefonisch, via e-mail of tijdens een 
netwerkmeeting contact leggen en pas daarna naar een casestudy of 
een interessant artikel op je website verwijzen.

In een volgende fase kun je de prospect bijvoorbeeld uitnodigen voor 
een workshop of demomeeting waarop je relevante informatie voor 
je doelgroep deelt.

Het hoeft dus niet allemaal digitaal. In sommige sectoren komen 
sociale media zelfs niet aan bod en is het uitnodigen van een klant 
voor een seminar of een beursbezoek de beste manier. Het gaat om 
de planmatige, gecoördineerde aanpak om met de verschillende 
influencers (decision making unit) in contact te komen.

HET GESCHREVEN WOORD
Vaak stellen we vast dat door de overdaad aan informatie mails of 
nieuwsbrieven niet worden gelezen. Ook via de telefoon wordt het 
tegenwoordig moeilijker om mensen te bereiken: het geschreven 
woord is daarom niet onbelangrijk. Als het relevant, persoonlijk en 
op de klant toegespitst is, wordt het namelijk wel gelezen. Bovendien 
kan het geschreven woord ook intern gedeeld worden!

Het is heel effectief als je de prospect-decisionmaker attent maakt op 
veranderingen en transformaties in zijn sector. Je helpt als het ware 
de kapitein-manager het schip (de organisatie) op koers te houden 
in een wereld van veranderingen en uitdagingen. Je oplossingen of 
diensten helpen de klant daarbij: het is namelijk relevant. Daarom zal 
er naar je geluisterd worden. Je creëert awareness.

Je kunt dat doen door de klanten uit te dagen en hen op een andere 
manier naar een bestaande uitdaging te laten kijken (herkadering). 
Dat trekt de aandacht. Je geeft hun een andere visie, die naar een 
andere besluitvorming kan leiden: in dit geval ‘het aankopen van 
jouw oplossing’. Je daagt dus de status quo uit.

Aangezien je met beleidsmakers te maken hebt, zullen zij aandacht 
hebben. Dat is namelijk hun opdracht: de organisatie door stormen, 
veranderingen leiden en resultaten beïnvloeden. Je spreekt en schrijft  
in die taal en dat jargon. Houd de mail zo kort mogelijk (100 tot 200 
woorden) als je rekening wilt houden met de beperkte digitale aan-
dachtsboog.

Geachte mevrouw Heynderickx,

Betreft: Uw e-commercewebsite, gericht op extra omzet

Ik begreep dat u een e-commercewebsite wilt maken om extra 
omzet te creëren. In b2b zien we dat dit niet direct leidt tot veel 
extra omzet en vaak is een webshop veeleer een digitale ‘aanwezig-
heidspolitiek’. (je daagt de klant uit)

Wat wij hebben geleerd is dat in b2b een webshop ook gebruikt 
kan worden om digitaal interacties te creëren met bestaande klan-

PPushush PPushush

PULLPULL

CConsensus creëren in de DMUonsensus creëren in de DMU

ABM TOOLS: DIGITAAL EN NIET-DIGITAAL
Met ABM kun je alle tools uit push- en pullmarketing gebruiken om 
contact te leggen met je klant en de klant bewust te maken van je 
aanbod. Denk daarbij breed aan alle elementen uit content mar  ke ting:

 - push: mails, socialemediaberichten, nieuwsbrieven, uitnodigingen 
voor seminars en webinars of gewoon een interessant artikel dat 
je naar je contacten doorstuurt enzovoort;

 - pull: blogs, events, seminars, casestudies die gedownload kunnen 
worden, webinars, e-books, quizzen en testen, scans, een rapport 
op je website dat interessant is voor je doelgroep enzovoort.

De vraag is: hoe creëer je interactie en bewustwording (awareness) 
rond je aanbod? Waar geef je input (push) en waar laat je de prospect 
zelf contact opnemen (pull)? Nog belangrijker is: hoe zorg je ervoor 
dat de stakeholders bij je prospect met elkaar in gesprek gaan? Klan-
ten overtuigen in de eerste plaats zichzelf. Is je communicatie relevant 
genoeg om erover te praten? Welke acties kun je zelf ondernemen 
om ervoor te zorgen dat verschillende contactpersonen met elkaar in 
dialoog gaan? Denk aan de vragen die je kunt stellen, aan workshops 
die je kunt organiseren, aan bewustmaking via scans, demosoftware, 
staaltjes, artikels die gedeeld kunnen worden …

Met push- en pullmarketing creëren we interactie met en binnen in de account

Voorbeeld van een quiz of test als contentmarketingtool
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ten. Daardoor houdt u contact in de naverkoopfase en zijn er meer 
raakpunten om de klant te beïnvloeden.

Zo kunt u nieuwe producten promoten of reacties op product-
wijzigingen meten. Dat zal uw verkopers beter wapenen om met 
die b2b-klanten om te gaan. (herkadering, je laat de klant op een 
andere manier naar de werkelijkheid kijken, je daagt de status quo 
uit)

Is dat iets waarover we eens informatie kunnen uitwisselen? Zo ja, 
geef gerust aan wanneer en op welk nummer ik u daarover het 
best kan bellen. (je nodigt de klant uit tot interactie)

Met vriendelijke groeten,
René Knecht

WAT GA JE NU METEN?
ABM legt niet de focus op kwantiteit, maar op kwaliteit: hoe goed 
is de relatie? Wordt de relatie beter (in de diepte)? Hoe zit het met 
invloed in de account bij verschillende influencers (in de breedte)? Je 
kunt daarbij aan de onderstaande variabelen denken.

1) Awareness
Kennen de verschillende influencers jou? Welke relevante boodschap-
pen ga je voor elk van hen construeren? Sommige klanten zijn zich 
niet bewust (aware) van een probleem, dus moeten ze eerst bewust 
gemaakt worden. Een klant die niet bewust is, gaat namelijk niet zelf 
op zoek naar informatie, dus jij neemt het initiatief. Vervolgens moe-
ten de contactpersonen de oplossing willen verkennen (interest).

2) Engagement
Dit is de heilige graal in verkoop: zonder interactie geen verkoop. 
Hoe kun je dat meten? Bijvoorbeeld door de interactiemomenten 
in kaart te brengen of de tijd te meten die mensen met jou door-
brengen. Activiteiten die je dan kunt meten, zijn bijvoorbeeld het aan-
tal minuten dat iemand aan een websitebezoek besteedt (daar heb 
je dan analysesoftware als Engagio of Leadfeeder voor nodig), het 
aantal uur dat een face-to-facegesprek duurt, het aantal minuten dat 
een telefoongesprek duurt, het aantal aanwezigheden op een semi-
nar enzovoort.

3) Coverage
Via welke kanalen ga je contact opnemen? Welke kanalen werken nu 
het best bij welke accounts? Is het laagdrempelig genoeg? Sommige 
klanten zullen nooit een e-book downloaden, maar misschien wel 
een audioprogramma of een video.

Moeten je bezoekers naast het e-mailadres nog andere gegevens 
invullen? Niet iedere prospect doet dat. Als het om strategische infor-
matie gaat, zullen ze geneigd zijn om meer informatie achter te laten, 
zoals een functietitel, bedrijfsnaam, telefoonnummer …

4) Impact
Wat is nu de impact van al je acties op het slaagpercentage van een 
verkoopcyclus? Je zou bijvoorbeeld tot de conclusie kunnen komen 
dat accounts die in de hoogste 25 procent van engagement zitten, 50 
procent sneller beslissen dan de accounts die tot de laagste 25 pro-
cent van engagement behoren. Of concluderen dat er voor accounts 
die aan een bepaald event deelnemen, een grotere kans bestaat dat 

ze binnen drie maanden opnieuw contact opnemen (engagement). 
Waar zitten de correlaties? Dat ga je meten.

Je kunt het natuurlijk een stuk eenvoudig houden: anders worden de 
systemen een doel op zich. Het gaat om de filosofie die erachter zit.

SAMENVATTEND
In ABM meet je de kwaliteit van de relatie aan de hand van de diepte 
én de breedte van de relatie. Je vraagt je af: spreek ik met de juiste 
mensen/influencers en is er voldoende engagement? En kan ik een 
verbetering van de relatie en dus invloed in de account vergroten en 
zelfs kwantificeren? Het is een proactieve benadering. Jij neemt het 
initiatief, de regie.

Aangezien in een b2b-context prospects in de meeste gevallen niet 
zelf op zoek gaan naar oplossingen of naar jouw diensten, geeft een 
proactieve ABM-strategie een beter resultaat.

BRONNEN
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ting. Geconsulteerd via www.engagio.com/account-based-marketing.
Knecht, R. (2018). Cold Calling. Ad Rem, 32(6), 3-6.

René Knecht
René Knecht is handelsingenieur en 
salestrainer. Via zijn Differentiation  
Selling-platform helpt hij klanten om 
zich in het verkoopproces beter te 
onderscheiden. Hij werkt voornamelijk 
voor dienstverleners, innovators, 
expert-adviseurs en technische verko-
pers. Hoe kun je jouw expertise omzet-
ten in invloed?
rene.knecht@ict-connecting.com

Hoeveel informatie wil je prospect achterlaten in ruil voor informatie? Is de informatie 
strategisch genoeg?
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