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De 
inkoper 

weet 
beter

De afgelopen twee jaar peilden TNS Nipo en contentmar-
ketingadviesbureau spotONVision met de B2B Marketing 
Barometer de werkwijze van marketeers en sales mana-
gers, maar in dit onderzoek staat de klant centraal. Hoe 

gaat de business buyer te werk als hij zich oriënteert, of hij 
nu getooid is met de officiële titel ‘inkoper’ of facility manager 

is, financieel directeur of kantinejuffrouw? En hoe staat het met de 
conversie binnen verschillende categorieën? Voor het onderzoek 
rapporteerden 731 ondervraagden online over hun ervaringen bin-
nen achttien verschillende sectoren. Ze moesten werken bij een 
bedrijf met minimaal tien medewerkers en in 2012 minstens één 
inkoopbeslissing hebben genomen. Enkele conclusies: een goede 
b-to-b-marketeer levert maatwerk, want het inkoopproces verschilt 
enorm per categorie. En de inkoper krijgt te maken met een tegen-
partij die steeds meer kennis heeft van de materie en liever zelf 
contact opneemt, dan dat hij ongevraagd wordt benaderd. Reg van 
Steen, die tevens voorzitter is van het Platform B2B van het Nima, 
wil graag enkele resultaten met MarketingTribune delen.

tekst Fabian Takx | fotografie Jean-Pierre Jans

B-to-b-bedrijven zijn van oudsher sterk 
gericht op sales, maar het besef van het 
vitale belang van inbound marketing 

groeit. En dat is nodig ook, afgaande op 
het onderzoek Business Buyer Insights 
2013 van TNS Nipo en spotONvision. 

Tijdens het B2B Marketing Forum 
presenteerde Reg van Steen, 

sectordirecteur van de afdeling b-to-b 
van TNS Nipo, de resultaten. 
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Vorig jaar presenteerde u de B2B Marketing Barometer. 
Waarom nu Business Buyer Insights?

Dat is een beetje getriggerd door bepaalde indianenver-
halen die rondgaan in de b-to-b-marketingwereld, waar-
in wordt gesuggereerd dat 60 procent van het inkooppro-
ces al voorbij zou zijn voordat een inkoper contact op-
neemt met een aanbieder. Toen ik met Shimon [Ben-
Ayoun, initiatiefnemer van het B2B Marketing Forum en 
mede-oprichter van spotONvision, red.] besprak wat we 
dit jaar zouden doen, zeiden we: waarom kijken we niet 
eens naar de eindgebruiker? Uit ons onderzoek blijkt dat 
er van die wilde verhalen niets klopt. Wat wij zien in de 
Nederlandse markt, is dat het benaderen van de aanbie-
der door de klant op ongeveer een derde van het hele 
traject gebeurt. Wel zien we grote verschillen per catego-
rie.

Wat is het belang van dit onderzoek?
In Nederland is zo’n studie nog nooit verricht. Een groot 
bedrijf als KPN doet wel eens onderzoek onder business 
buyers, maar in de hele b-to-b-sector gebeurt het relatief 
weinig. De resultaten tonen het groeiende belang van 
marketing binnen de b-to-b aan. De archetypische aan-
pak van een b-to-b-bedrijf was tot voor kort om jaarlijks 
op één of meer beurzen te gaan staan, wat brochures op 
de post te doen en een sales force eropuit te sturen. 
Maar je ziet business buyers steeds vaker en gemakkelij-
ker zelf informatie verzamelen, bijvoorbeeld online of via 
mond-tot-mondreclame. Ze komen veel beter beslagen 

ten ijs en wachten niet meer tot er iemand langskomt. 
Dat betekent dat je er als b-to-b-salesmanager voor 
moet zorgen dat je jezelf al van tevoren manifesteert, dat 
je zichtbaarder bent en een verhaal hebt dat verder gaat 
dan alleen maar dozen schuiven. In het verleden had de 
verkoper alle kennis in huis en had de inkoper maar te 
luisteren. Dat komt overigens nog wel voor in bepaalde 
categorieën, ironisch genoeg bijvoorbeeld binnen de 
advisering over online marketing. Daar heeft men juist 
veel behoefte aan een persoonlijk adviseur, omdat men 
van die materie nog te weinig afweet.

U heeft ook onderzocht in hoeverre leads leiden tot con-
versie.

Daarin zie je grote verschillen binnen verschillende cate-
gorieën. In de energiemarkt bijvoorbeeld, komt het voor 
dat de ene partij maar 10 procent converteert, terwijl 
andere een conversieratio hebben van 50 procent. Het is 

natuurlijk logisch dat een aantal grote aanbieders die al 
jaren actief zijn een hogere conversie hebben dan de 
niche players, maar ook tussen de grote partijen zie je 
grote verschillen. Er is op de energiemarkt zelfs een partij 
die een twee keer zo grote conversie heeft als een an-
dere, en dan heb ik het over partijen in de top-5. Dat zijn 
opmerkelijke zaken, en dan heb ik het alleen maar nog 
over de energiemarkt.

Waarover zijn de business buyers verder ondervraagd?
We hebben ook gekeken naar welke informatiebronnen 
men zoal raadpleegt en gebruikt. Ook dat verschilt 
enorm per categorie. Er zijn categorieën waarin de inko-
per zich relatief vaak oriënteert en categorieën waarin 
dat veel minder vaak gebeurt. Binnen de energie gaat 
men relatief vaak zelf op zoek naar informatie, terwijl 
men bij bijvoorbeeld bedrijfsschadeverzekeringen juist 
snel naar een tussenpersoon of de verkoopadviseur van 
een verzekeringsbedrijf stapt. Je gaat ook niet ieder jaar 
nadenken over welke accountant je nu weer eens gaat 
nemen. Maar bij uitzendkrachten of personeelsopleidin-
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gen kijk je wat breder rond. Dat betekent ook dat je mar-
ketingstrategie voor al die verschillende categorieën 
anders moet zijn.

Blijkt uit het onderzoek welke methodes succesvol zijn 
en welke maar beter kunnen worden gemeden bij de 
benadering van prospects en het binden van klanten?

Cold calling is sowieso niet verstandig. Unsolicited dm 
wordt door de klant aanzienlijk minder gewaardeerd dan 
eigen onderzoek. Dat is logisch, maar waarom wordt het 
dan toch zoveel gedaan? Scott Stratten heeft in zijn boek 
UnMarketing vastgesteld dat het rendement van cold 
calling maar 2 procent is. Als je honderd mensen belt, 
ben je dus 98 mensen aan het harassen en verpest je je 
eigen markt. Het wordt misschien een iets ander verhaal 
als je veel achtergrondinformatie hebt verzameld van je 
doelgroep en je weet wat hot leads zijn.

Waarvan is de juiste marketingstrategie nog meer af-
hankelijk?

Van de kennis die de inkoper heeft en het door hem ge-
percipieerde risico. Wij hebben daar - vrij naar Joel York -  
een diagram van gemaakt, met op de Y-as het gepercipi-
eerde risico en op de X-as de benodigde hoeveelheid 
informatie. Daarop kun je als salesmanager je strategie 
afstemmen. Binnen een categorie waarin de inkoper 
bijvoorbeeld veel kennis nodig heeft maar een laag risico 
ervaart, moet de sales manager de inkoper vooral infor-
meren. Als er weinig kennis nodig is maar het risico is 
hoog, moet hij de inkoper geruststellen. Het meest las-
tige kwadrant is natuurlijk dat waarin zowel het risico als 
de informatiebehoefte hoog zijn. Dan zit je echt op het 
consultative selling-niveau.

Omdat veel inkopers tegenwoordig in het algemeen be-
ter geïnformeerd zijn, heeft dat dus consequenties voor 
de hele marketing- en salesaanpak?

Inderdaad. Inkopers gaan steeds meer op zoek naar 
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thought leaders, al heb ik een hekel aan dat woord. Ze 
zoeken professionals die antwoord geven op hun infor-
matiebehoefte. Dat vergt een andere rol van salesmen-
sen. Vroeger stormden ze bij de klant binnen om te laten 
zien wat voor geweldig aanbod ze hadden, nu moeten ze 
veel meer luisteren wat de prospects willen en ze verder 
helpen. Je ziet sales en marketing steeds meer naar el-
kaar toegroeien.

De salesmanager denkt mee met de klant?
Ja. Daarom zijn we binnen Nima B2B ook aan het samen-
werken met het Nevi, de inkoopclub. En we organiseren 
op 27 maart een Expertclass over Marketing & Sales 
Alignment. Wat we willen is dat inkoop, sales en marke-
ting met elkaar in verband worden gebracht. Inbound 
marketing wordt in deze tijd steeds belangrijker. Dat 
betekent dat je registreert wie er allemaal om je heen 
beweegt, wie er op je website komt en je LinkedIn-pagina 
bekijkt, wat er op Twitter gebeurt. Door marketing auto-
mation-technieken kun je vaststellen wat leads zijn die 
regelmatig langskomen en die doorsluizen naar sales. Als 
je hebt vastgesteld op welke platforms prospects zich 
bewegen, kun je er heel gericht op anticiperen. Dat zou 
marketing kunnen doen, maar ook de sales moet daar 
actief worden. Want op een gegeven moment moet er 
toch een mens van vlees en bloed voorbijkomen, tenzij je 
online nietjes bestelt. Heel vaak wil men uiteindelijk 
iemand spreken, al is het maar ter geruststelling. En dan 
wil je geen gladde verkoper, maar iemand waar je ver-
trouwen in hebt. Dus als salesmanager moet je maat-
werk kunnen bieden.

Hoe kom je in the picture?
Door een prima portfolio, door kwaliteit te bieden en 
door een onderscheidende propositie. En zorgen dat je 
verder gaat dan alleen het product aanbieden. Je moet je 
echt manifesteren als partij met overzicht en invalshoe-
ken kiezen waarmee je je onderscheidt.

U heeft ook in kaart gebracht welk soort informatie in-
kopers gebruiken?

Ja, per categorie en per aanbieder weten we welke inko-
pers meer gebruik maken van white papers, online video, 
et cetera. Dan zien we dat er bij veel categorieën ervarin-
gen worden uitgewisseld op online platforms als Twitter 
en LinkedIn en in algemene zin via word of mouth.

Speelt print nog een rol?
Je kunt je wel afvragen of dat nog veel gewicht in de 
schaal legt. Je hoort mij niet zeggen dat het geen rol 
speelt, maar binnen het steeds breder wordende palet 
aan marketing denk ik dat inbound marketing, aanwezig 
zijn op gremia, bloggen, twitteren en publiceren zwaar-
der wegen voor een business buyer dan een advertentie 
die hij gisteren in een vakblad heeft gezien.

Kunnen we binnenkort zonder verkopers?
Bij sommige categorieën zou dat kunnen, maar ik ben 
wel prettig verrast dat in veel categorieën het persoonlijk 
advies nog zeer wordt gewaardeerd. Dus ik zal absoluut 
niet zeggen: de salesforce kan wel stoppen. Wie wel kan 
stoppen is de ouderwetse dozenschuiver die alleen maar 
productgericht denkt. Maar de goede verkoopadviseur 
die luistert naar wat er bij zijn klanten en prospects 
speelt en nadenkt hoe we daar op een goede manier aan 
kunnen voldoen, daar zal altijd behoefte aan blijven be-
staan.

Zijn de onderzoeksresultaten een call to action?
Lijkt me wel. Er zitten duidelijke conclusies in, zeker voor 
je eigen categorie. Waar sta jij als aanbieder, hoe scoor je 
ten opzichte van je concurrenten en welke informatie-
bronnen zijn voor de inkoper van belang bij het nemen 
van de uiteindelijke keuze? Dat is zeer concrete informa-
tie waar je je marketingstrategie op kunt afstemmen.

*   Uit Business Buyer Insights, een onderzoek van TNS Nipo 
en spotONVision, blijkt dat het inkoopproces in de b-to-b 
enorm verschilt per categorie. B-to-b sales en marketing 
zijn maatwerk.

*   In het algemeen komen inkopers veel beter beslagen 
ten ijs, met name door de beschikbaarheid van online 
informatie en platforms waarop ze ervaringen kunnen 
uitwisselen.

*   Unsolicited dm en cold calling zijn uiterst ineffectief, de 
toekomst is aan inbound marketing. Van push- naar 
pullstrategieën dus.
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