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Business-to-business markten (B2B markten) vormen een vitaal 
onderdeel van de economie. Toch beschikken business-to-business 
marketeers over weinig informatie aangaande marketingtrends en 

ontwikkelingen in hun specifieke vakgebied. Dit staat in schril contrast met 
hun vakgenoten die zich bezighouden met consumentenmarketing.  
Als we actuele B2B marketinginzichten willen verwerven, moeten we onze 
toevlucht nemen tot Britse of Amerikaanse onderzoeksresultaten en die zo 
goed mogelijk projecteren op de situatie hier. Dit ondanks het besef dat de 
Nederlandse B2B markt zich niet goed laat vergelijken met de situatie in het 
Verenigd Koninkrijk of de VS. 
SpotONvision en TNS NIPO hebben de handen ineengeslagen om in deze  
situatie verandering te brengen. Met de TNS NIPO B2B Marketing Barometer 
brengen we een actueel beeld van B2B marketing in Nederland. We bieden 
een uniek inzicht in de wijze waarop B2B professionals hun marketing- 
strategie invullen, de effectiviteit ervan bepalen en in de trends op het  
gebied van B2B marketing. 
In januari 2011 voerden we onderzoek uit onder 270 professionals die  
binnen een B2B organisatie (mede-)verantwoordelijk zijn voor het marke-
ting- en communicatiebeleid. De resultaten van de eerste TNS NIPO B2B 
Marketing Barometer zijn bekendgemaakt op 15 maart 2011 tijdens het 
B2B Marketing Forum in Amsterdam. Deze samenvatting biedt een overzicht 
van de belangrijkste bevindingen.
Een goede benchmarkingstudie biedt nieuwe inzichten en geeft stof tot  
discussie. Wij hopen dat velen de highlights en take aways van dit rapport 
kunnen gebruiken en bespreken met elkaar. Mochten statistieken of grafie-
ken uit dit rapport worden overgenomen, dan moet de volgende referentie 
worden vermeld: Bron: TNS NIPO B2B Marketing Barometer, door spotON- 
vision en TNS NIPO, 2011. www.spotonvision.com/b2bbarometer of  
www.tns-nipo.com/b2bbarometer 

Ingrid Archer    Reg van Steen
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Hoofdconclusies

Budgetten voor B2B Marketing zitten in de lift

Uitgaven aan website, e-mailmarketing, 
social media, pr en crm groeien

Een op de vier  
bedrijven twittert

Drie van de vier B2B-bedrijven 
stellen niet het rendement van 
hun marketinguitgaven vast

Slechts 12% van de organisaties brengt een wel- 
doordachte social media-strategie in de praktijk

Nederlandse B2B bedrijven doen veel minder aan  
contentmarketing dan B2B bedrijven in de US en UK

TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011  -  copyright: spotONvision & TNS NIPO
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Thema’s en trends in B2B Marketing

In B2B Marketing onderscheidt men uiteenlopende trends (zo men dat al 
doet, want circa de helft kan geen enkele trend benoemen). Men wijst onder 
meer op:
 verbeteren van relatie met klant en daarmee een persoonlijker 

benadering;
 verdere groei van digitale marketing in de breedste zin van het woord;
 omgaan met toenemend kostenbewustzijn van klantzijde en daarmee 

gepaard gaande prijsdruk.

Het valt op dat duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) vergeleken bij dit alles slechts sporadisch als marketingtrend onder-
kend wordt. Slechts 4% wijst hier spontaan op. Klaarblijkelijk speelt duur-
zaam ondernemen – althans vanuit het marketingperspectief – nog geen 
belangrijke rol voor professionals in business-to-business organisaties.

Uitdagingen in B2B Marketing hebben een veelal generiek karakter en lijken 
niet sterk gebonden aan een bepaalde periode. Men wijst bovenal op de 
zoektocht naar nieuwe markten en nieuwe klanten, een verbeterde positio-
nering (soms lijkt een verbeterde naamsbekendheid al voldoende), behoud 
van huidige klanten en/of verbetering van kwaliteit en dienstverlening. 
Daarna wijst men pas op de uitdagingen op het terrein van digitale marke-
ting. 
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Marketingbudget

B2B professionals beschikken in de regel over bescheiden marketing- 
budgetten, zo er al een budget is vastgesteld. Bij een op de vijf organisaties 
is er geen sprake van een specifiek gealloceerd budget voor marketing en 
maakt men gebruik van (bijvoorbeeld) het budget van de afdeling Sales, 
waar marketing dan onder valt. Ook zijn er bedrijven die zowel op B2B-  
als B2C-markten actief zijn zonder dat men er aparte marketingbudgetten 
voor hanteert. 
Slechts bij een op de zes bedrijven bedragen de uitgaven aan business-to-
business marketing meer dan € 100.000 per jaar, wat samenhangt met het 
grote aandeel kleinere bedrijven. Naar schatting 3% van de B2B organisaties 
besteedt jaarlijks meer dan € 1 miljoen aan marketing. 

Bij een op de vijf  
organisaties is  
er geen sprake  
van een specifiek  
gealloceerd budget 
voor marketing.

PER SALDO I N 2010 I ETS MEER BESTEED A AN B2B MARKETI NG DAN I N 2009

in 2010 ongeveer 
 evenveel besteed

43%

weet niet
10%

in 2010 minder 
besteed

21%

in 2010  
meer besteed

26%
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De marketingbestedingen zijn in 2010 grosso modo iets toegenomen: 26% 
van de bedrijven zegt meer aan marketing besteed te hebben, terwijl 21%  
er minder aan heeft besteed en de overige bedrijven van een onveranderde 
situatie spreken. Binnen de budgetten treden echter wel verschuivingen op, 
zoals het volgende plaatje ons leert.

26% van de  
bedrijven zegt meer  
aan marketing  
besteed te hebben.

website organisatie

PR

printadvertenties

e-mailmarketing

CRM

beurzen

online advertising

niet elektronische direct mail

marktonderzoek

telemarketing

social media

ONTWI KKELI NG BESTEDI NGEN 2010 PER MARKETI NGI NSTRUMENT ( in  %)

4

15

18

23

25

24

28

29

30

40

40

37

21

16

32

21

14

19

11

14

10

23

46

38

30

26

29

27

28

23

24

19

17

6

11

23

5

6

21

9

18

15

8

1

7

9

6

6

9

6

7

7

7

6

7

2

6

7

8

11

8

9

10

9

17

10
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  Minder besteed dan in 2009   Weet niet   Niet van toepassing in onze organisatie
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De winnaars van 2010 zijn:
 website
 e-mailmarketing
 social media
 online advertenties
 PR
 CRM

In 2010 waren er beduidend meer bedrijven die hun uitgaven aan deze  
instrumenten zagen groeien dan dat er bedrijven waren die deze juist zagen 
afnemen. Omdat de uitgaven marktbreed slechts marginaal toenamen, 
moeten er dus marketinginstrumenten zijn die hebben ingeleverd. Dat zijn 
welbeschouwd de verliezers van 2010. Het betreft de uitgaven aan:

 beurzen
 niet-elektronische direct mail
 printadvertenties

Hoe ziet de toekomst eruit? Het lijkt erop dat marketinguitgaven in de lift 
zitten. Een per saldo beduidend grotere groep bedrijven verwacht dit jaar 
meer aan marketing uit te geven dan in 2010.

Omdat vooral grotere organisaties hun B2B budget verhogen, mogen we con-
cluderen dat B2B Marketing per saldo in 2011 een flinke impuls gaat krijgen.

MARKETI NGBU DGET 2011 weet niet
8% hoger dan 

in 2010
28%

gelijk aan 2010
53%

lager dan
in 2010

11%



8TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011  -  copyright: spotONvision & TNS NIPO

Marketing accountability 

Slechts een kwart (24%) van de organisaties stelt het rendement van  
marketinguitgaven vast. Het zijn vooral grotere bedrijven die dit doen. In  
de praktijk gebeurt dit veelal door het registreren van respons op specifieke 
acties, het tellen van leads en de kwaliteit van die leads, of simpelweg door 
te kijken of de omzet groeit. Sommige marketeers hebben een meer sophis-
ticated benadering en evalueren tot op het niveau van de individuele klant 
en klantwaarde: ‘Bij retentie kijken we naar het rendement op de langere 
termijn. We kijken dan of een klant die is benaderd ook significant langer 
klant blijft dan een klant die we niet met een marketingactiviteit hebben 
benaderd. Een klant die langer blijft, levert meer marge en dat wordt weer 
vergeleken met de uitgaven die voor retentie zijn gedaan.’ 

Drie van de vier organisaties stellen dus niet het rendement van hun  
marketinguitgaven vast. Ze zien daarvan bijvoorbeeld af omdat in hun ogen 
een rechtstreeks verband niet te meten is. Een enkele professional is daar 
zelfs zeer uitgesproken over: ‘We hebben eigenlijk nog nooit een klant 
binnengekregen direct door marketingactiviteiten.’ Anderen achten het  
budget dermate laag dat het niet loont om te investeren in een evaluatie 
van het effect. 

Social media in B2B 

Business-to-business professionals hebben uiteenlopende meningen over 
het belang van social media voor hun organisatie: een op de drie vindt deze 
media (zeer) belangrijk, een op de drie vindt ze juist (zeer) onbelangrijk en 
een even grote groep neemt een neutraal standpunt in. De omvang van het 
bedrijf speelt hierbij een rol: hoe kleiner het bedrijf, des te vaker men het 
nut van social media in twijfel trekt. 
Door dit alles laat ruim de helft van doelgroep social media vooralsnog links 
liggen. Twee op de vijf B2B bedrijven zijn er actief mee bezig: 12% heeft een 
doordachte strategie die men in de praktijk brengt, terwijl nog eens 28% 
weliswaar geen strategie heeft, maar wel wat aan het uitproberen is. Alle 

Slechts een kwart 
(24%) van de 
organisaties stelt 
het rendement  
van marketing-
uitgaven vast.

‘We hebben  
eigenlijk nog nooit 
een klant binnen- 
gekregen direct 
door marketing- 
activiteiten.’
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anderen zijn daar nog lang niet aan toe, hetzij omdat men deze media nog 
aan het bestuderen is, hetzij omdat men er nog lang niet aan toe is. Bij dit 
alles speelt leeftijd een rol: jongere B2B marketeers (twintigers/dertigers) 
zijn vaker actief met social media dan oudere collega’s bij andere organisa-
ties. Overigens wijkt de situatie in Nederland niet heel sterk af van die in het 
Verenigd Koninkrijk, waar nauwelijks 30% van de B2B bedrijven over een 
doordachte strategie beschikt op dit vlak.

B2B professionals die social media links laten liggen, doen dit veelal omdat 
ze er onvoldoende bekend mee zijn en/of het nut ervan niet zo inzien (‘We 
verkopen moeilijke technische producten in B2B , we zien het nut van social 
media hierin niet zo’). Vooroordelen spelen bij dit alles ook een rol: ‘een 
zeepbel voor yuppen’, ‘een hoog gadgetgehalte’, ‘vertrouwen en betrokken-
heid koop je niet via Twitter of een website; dit moet je ervaren in persoon-
lijk contact’. Het lijkt erop dat deze professionals niet op korte termijn over-
tuigd kunnen worden. Degenen die er wel enigszins voor openstaan, treffen 
we vooral aan bij de grotere bedrijven. 

Een op de drie vindt 
social media (zeer) 
onbelangrijk en een 
even grote groep 
neemt een neutraal 
standpunt in. EEN OP DE ACHT B2B BEDRIJVEN H EEFT EEN STRATEGI E VOOR SOCIAL MEDIA

Social Media is niet 
van toepassing voor 

onze organisatie
3%

Wij hebben de strategie voor 
Social Media doordacht en zijn 

ermee aan de slag gegaan
12%

Wij zijn nog niet actief  
op Social Media, maar we 

buigen ons er wel over
20%

We richten ons op dit 
moment nog helemaal 

niet op Social Media
33%

Weet niet
4%

Wij hebben geen 
strategie voor Social 
Media, maar we zijn 
wat dingen aan het 

uitproberen op social 
media gebied

28%
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Als men al social 
media gebruikt,  
gebeurt dit vooral 
op een niet-inter- 
actieve wijze.



11TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011  -  copyright: spotONvision & TNS NIPO

Als men social media inzet, dan gebeurt dit vooral op een niet-interactieve 
wijze: men beoogt exposure of branding, dan wel te luisteren naar wat er in 
de markt speelt. Wat dat betreft mag het bandwagon-effect niet worden 
onderschat: een kwart van de B2B organisaties die met social media actief 
zijn, doet dit mede omdat ‘iedereen het doet’. Actieve leadgeneratie is met 
dit alles vergeleken van wat minder belang, al zegt 38% het mede daarom  
te doen. Sommigen hebben overigens hele specifieke bedrijfsredenen om 
social media in te zetten, zoals een respondent het verwoordde: ‘Wij doen 
dit om de maatschappij te laten zien dat we verantwoord ondernemen, dus 
het creëren van draagvlak in de maatschappij voor de productie van bont.’ 

‘We verkopen  
moeilijke tech- 
nische producten  
in B2B, we zien  
het nut van social 
media hierin  
niet zo.’

online exposure

horen wat er in de markt speelt

om ervaring mee op te doen

branding

lead generation

iedereen doet het

MOTI EVEN VOOR GEBRU I K SOCIAL MEDIA ( in  %)
Basis: allen die deze media reeds inzetten (n=109)

56

54

52

46

38

25
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zakelijke netwerksites zoals LinkedIn

Twitter

niet-zakelijke netwerksites zoals Hyves en Facebook

online forums binnen onze branche

YouTube

online communities

blogs

KEUZE VAN SOCIAL MEDIA ( in  %)
Basis: allen die social media reeds inzetten (n=109)

87

54

45

34

28

27

19

Zakelijke netwerksites zoals LinkedIn zijn dominant in de keuze van social 
media, al valt op dat altijd nog 45% (ook) niet-zakelijke netwerksites inzet. 
Verder valt op dat men in de helft van de gevallen ook al gebruikmaakt van 
Twitter, wat zou betekenen dat reeds een op de vier van alle B2B organisa-
ties dit medium inzet. YouTube, online communities en blogs blijven bij dit 
alles achter.

Slechts een op de zes organisaties die social media inzetten, meet de effec-
ten ervan (17%). In vrijwel alle gevallen betreft de meting een evaluatie op 
basis van web analytics. Daarnaast kijkt men ook naar respons op concrete 
acties die men via social media heeft uitgezet. Ongeacht of men de effecten 
meet, kan men wel inschatten of de investeringen in social media opwegen 
tegen de opbrengsten. De balans blijkt licht in het voordeel uit te vallen: 
41% ziet meer opbrengsten dan kosten, terwijl 32% dat juist andersom ziet. 
De overigen denken dat beide posten met elkaar in evenwicht zijn. 
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Over social media: 
41% ziet meer  
opbrengsten dan 
kosten, terwijl 32%  
dat juist andersom 
ziet. De rest van  
de ondervraagden 
denkt dat beide 
posten met elkaar 
in evenwicht zijn.    
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Contentmarketing in B2B 

Nauwelijks een op de drie B2B bedrijven heeft contentmarketing in de  
marketingmix opgenomen: zij bieden hun doelgroep relevante informatie 
door middel van white papers, nieuwsbrieven, webinars, blogs of online 
forums. En slechts een op de zes doet dit minimaal op maandelijkse basis. 
Door dit alles blijft de Nederlandse markt ver achter op die in de VS, waar 
naar verluidt negen van de tien B2B marketeers aan contentmarketing 
doen.*

Nauwelijks een  
op de drie B2B  
bedrijven heeft  
contentmarketing 
in de marketingmix 
opgenomen.

* B2B Content Marketing: 2010 Benchmarks, Budgets and Trends by MarketingProfs 

and Junta42 | Content Marketing Institute, in association with American Business 

Media (ABM) and the Business Marketing Association (BMA).

I NTENSITEIT  I NZET CONTENTMARKETI NG

contentmarketing is  
niet van toepassing voor 

onze organisatie
4%

maandelijks
10%

minder vaak dan een 
keer per maand

20%

weet niet
9%

wekelijks
6%

nooit
51%



15TNS NIPO B2B Marketing Barometer 2011  -  copyright: spotONvision & TNS NIPO

Omdat regelmatige inzet van contentmarketing de nodige middelen vereist, 
zijn het vooral grotere bedrijven die dit instrument inzetten. Onderwerpen 
worden veelal intern gekozen, bijvoorbeeld in overleg met accountmanagers 
of salesmanagers. Daarnaast put men uit informatie uit vakbladen of van 
klanten, bijvoorbeeld in de vorm van interviews. Net als bij het inzetten  
van social media gebruikt men contentmarketing vooral om de omzet te  
verhogen, bekendheid te genereren of klanten te informeren (daarmee) aan 
branding te doen. Het gaat hen er dus vooral om de band met klanten en 
prospects te verstevigen.
Hoewel we weinig waarnemingen (n=44) hebben van bedrijven die aan  
contentmarketing doen, kunnen we toch concluderen dat nieuwsbrieven  
en websites de meest gehanteerde tools zijn bij het inzetten van content-
marketing. Blogs en online fora volgen op enige afstand, terwijl webinars en 
webcasts met dit alles vergeleken slechts marginaal worden ingezet.

Nieuwsbrieven en 
websites zijn de 
meest gehanteerde 
tools bij het inzetten 
van contentmarke-
ting. Webinars en 
webcasts zijn daar-
bij vergeleken van 
marginaal belang.

nieuwsbrieven

website

blogs

online forums

whitepapers

webinars

webcasts

GEHANTEERDE TOOLS CONTENTMARKETI NG ( in  %)
Basis: allen die contentmarketing inzetten (n=44)

80

66

39

32

23

16

7
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Marketingkennis

Een op de zes professionals doet geen moeite om de marketingkennis op 
peil te houden. Alle anderen maken daartoe vooral gebruik van vakgenoten, 
vakinhoudelijke tijdschriften en websites. Opvallend is de sterke positie die 
LinkedIn inmiddels heeft verworven: een kwart van de doelgroep hanteert 
deze bron om op de hoogte te blijven van relevante marketingontwikkelingen. 
De penetratie van LinkedIn is daarmee op het niveau van congresbezoek en 
trainingen/webinars. 

vakinhoudelijke tijdschriften

vakgenoten

vakinhoudelijke websites

trainingen/webinars

LinkedIn

congressen

boeken

blogs

geen van deze

GEHANTEERDE BRON N EN VOOR H ET BIJ HOU DEN VAN MARKETI NGKEN N IS ( in  %)

47

45

42

29

27

23

14

8

16
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Technische verantwoording

TNS NIPO heeft in de periode van 14 januari tot en met 21 januari 2011 een 
onderzoek uitgevoerd in TNS NIPObase Business, het zakelijke panel dat 
meer dan 25.000 bedrijven omvat. Voor dit onderzoek zijn 270 marketing- 
en communicatieverantwoordelijken ondervraagd van bedrijven met meer 
dan tien werknemers. Een interview nam gemiddeld 10 minuten in beslag. 
Ook zijn inschrijvers van het B2B Marketing Forum in februari 2011 in de  
gelegenheid gesteld mee te doen met het onderzoek.

OVER TNS N I PO
TNS NIPO neemt sinds jaar en dag een leidende positie in op de markt van 
marketingonderzoek. Wij slagen er voortdurend in om goed in te spelen op 
veranderende behoeften van afnemers. Productontwikkeling speelt hierbij 
een belangrijke rol. Zo kwamen we in de afgelopen jaren met succesvolle in-
troducties op terreinen als innovatie, online shoppergedrag, MVO, positione-
ring en kwalitatief onderzoek. Onze belangrijkste troef is echter de kwaliteit 
en inzet van onze medewerkers. Zij vervullen dagelijks de groeiende behoef-
te aan inzicht, interpretatie en advies. Daarom hebt u bij TNS NIPO te maken 
met professionals die expert zijn in een specifieke branche zoals B2B, FMCG, 
Automotive, Telecom of Finance. Onze professionals voelen zich persoonlijk 
betrokken bij de klanten en organisaties die zij bedienen, delen hun visie en 
adviseren over te voeren beleid.
www.tns-nipo.com

OVER SPOTONVISION
spotONvision is een online B2B marketing- en communicatiebureau dat 
klanten helpt met hun out-of-the-box marketing. Het is onze passie te  
helpen om een marketinginvestering om te zetten in een tastbaar resultaat. 
Praktisch en hands-on, spotONvision is expert op meerdere terreinen,  
van social media tot online video en contentmarketing. Bovendien streeft 
spotONvision ernaar om B2B marketeers met elkaar in contact te brengen 
door het organiseren van webinars, master classes en het jaarlijkse B2B  
Marketing Forum. 
www.spotonvision.com / twitter: @spotonvision
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Meer weten over de B2B Marketing Barometer 2011?

Neem contact op met:

Ingrid Archer
Managing Partner spotONvision
t 06 212 905 99 
e ingrid@spotonvision.com
i www.spontonvision.com/b2bbarometer

Reg van Steen
Sectordirecteur TNS NIPO Business & Finance
t (020) 522 54 00
e reg.van.steen@tns-nipo.com
i www.tns-nipo.com/b2bbarometer


