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LEADGENERATIE
In een wereld waarin we vrijwel alle gewenste informatie in onze broekzak hebben, is het koopproces van
consumenten sterk veranderd. Niet langer kiezen klanten automatisch voor de goedkoopste of zelfs de beste
aanbieder. De gehele klantervaring is belangrijk; van de eerste kennismaking tot de nazorg.
Bedrijven die daarop inspringen, winnen het van hun concurrenten. Met een ijzersterk verhaal, prettig klantcontact
en een goed ontworpen customer journey verander je potentiële klanten in regelrechte fans. Leadgeneratie speelt in
deze klantreis een belangrijke rol.
In dit whitepaper ontdek je hoe je leads werft met behulp van een goed ontworpen campagne. Want hoe verleidelijk
het ook is om zo snel mogelijk een PDF’je in elkaar te knutselen, de kwaliteit van leads is aanzienlijk hoger wanneer je
de onderstaande stappen doorloopt. En dát gaat jouw sales-afdeling in de verkoopcijfers merken.

STEL MEETBARE DOELEN

alleen met een hoger conversiepercentage rekening te

We hoeven je vast niet te vertellen hoe belangrijk

houden, maar ook met een groeiend aantal bezoekers.

het is om doelen te stellen. Dat geldt voor alle
aspecten van een onderneming en dus ook voor

MOTIVEER JE TEAM OM DE DOELEN TE BEHALEN

jullie leadgeneratie-inspanningen.

Een leadgeneratie-campagne is een teamaangelegenheid. Ga maar na: als je de focus van de

Het meest gebruikelijk is de kwantitatieve aanpak,

kwantiteit naar de kwaliteit van de leads verschuift,

waarbij je de hoeveelheid leads per maand of kwartaal

merkt de sales-afdeling dit. Leg daarom uit waarom

optekent. Als je al een tijdje leads bijhoudt en merkt dat

je voor deze doelen gaat en wat er op de afdelingen

het moeilijk is om dit aantal te doen stijgen, is het tijd

verandert. Krijgen verkopers bijvoorbeeld meer tijd om

voor de kwalitatieve aanpak.

een koop te sluiten? Of zijn er andere werkzaamheden
die in de plaats komen van de afgenomen hoeveelheid

Leads van hoge kwaliteit converteren beter. Maar hoe

salesgesprekken?

bepaal je of iemand een Marketing Qualified Lead (MQL)
is? Elke bezoeker vertoont bepaald gedrag, maar MQL’s

Koppel de doelstellingen aan de afdeling(en) als geheel,

zijn uniek omdat ze weten dat ze een ‘probleem’ hebben.

maar geef daarnaast je medewerkers individuele

Ze tonen herhaaldelijke interesse in jouw content,

doelen. Door hen deze verantwoordelijkheid te geven,

bijvoorbeeld door meerdere bezoeken binnen korte tijd

zijn ze extra gemotiveerd en kunnen jullie als team de

of het plaatsen van meerdere reacties op jullie blogposts.

leads verzilveren.

MQL’s zijn nog geen Sales Qualified Leads (SQL’s), maar
met de juiste stimulans worden deze leads koopklaar.

MAAK EEN SPECIALE LANDINGSPAGINA VOOR JE CAMPAGNE

Vervolgens is het zaak om de balans tussen

De effectiviteit van een leadgeneratie-campagne is

realistische en ambitieuze doelen te vinden. Een

groter wanneer je er een speciale landingspagina (of

leadgeneratie-campagne is niet compleet zonder extra

meerdere) voor maakt. Veel bedrijven roepen er zelfs

bezoekersverkeer naar jouw website. Over de opties

een aparte website voor in het leven. Wat de beste

daartoe later meer. Voor nu is belangrijk om niet

aanpak voor jouw campagne is, hangt o.a. af van de
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verkeersbronnen en de hoeveelheid lead magnets

Hoe dan ook, zorg ervoor dat jouw lead magnet waarde

(zie hieronder) je aanbiedt.

levert. Niet alleen dient de daadwerkelijke waarde hoog
te zijn, maar ook de perceived value. Zet daarom op de

Met een landingspagina vorm je de brug tussen je

landingspagina hooggespannen verwachtingen, die je

website en de aanbieding. Dit is de plek waarop je

vervolgens met de lead magnet waarmaakt.

het principe van wederkerigheid, bekend uit Cialdini’s
arsenaal van overtuigings-wapens, toepast. Bezoekers

Hoe je ervoor zorgt dat jouw lead magnet waarde levert?

krijgen een waardevol cadeau in ruil voor hun naam en

Door geheimen te onthullen, trucs te geven, en minstens

hun contactgegevens.

één eenvoudig en direct toepasbare tip te delen.

Het mooie van een landingspagina is dat je er direct

Maak hem aantrekkelijk door er een visuele

verkeer heen kunt sturen, bijvoorbeeld van een Google

representatie van te maken. In het geval van een PDF

Ads-advertentie of een gesponsorde Instagram-post.

kan dat een mooie 3D-mockup van een boek zijn,

Door een landingspagina voor elke verkeersbron aan

compleet met gelikte omslag. Bij een cursus kun je een

te maken, kom je er snel achter welke bron de meeste

serie screenshots mooi in beeldschermen verpakken, en

leads genereert. Ook kun je twee verschillende versies

ga zo maar door.

van een landingspagina tegen elkaar testen om te zien
welke pagina-indeling of welke copy het best scoort.

MAAK DE CALL-TO-ACTION (CTA) ONWEERSTAANBAAR
We hebben het al eerder over de landingspagina gehad,

Een clean design zonder al teveel afleidingen heeft

maar één element hierop verdient extra aandacht:

de voorkeur. Het is daarom aan te raden om de

de call-to-action (CTA). Dit is de oproep die je naar

navigatiebalk weg te halen en zowel het cadeau als het

bezoekers doet om een actie te ondernemen. Het is dan

aanmeldingsformulier ‘above the fold’ te presenteren.

ook logisch dat je deze CTA een prominente plek op je

Let wel op: hoe meer gegevens je van een bezoeker

landingspagina geeft.

vraagt, des te groter de kans is dat deze afhaakt.
Een CTA neemt vaak de vorm aan van een knop met een
BIED JOUW LEADS EEN WAARDEVOLLE LEAD MAGNET

verleidelijke tekst. Deze tekst zelf werkt het beste als

En nu waar het allemaal om draait: het weggevertje

er enige mate van urgentie in zit. Ook wil je de tekst zo

dat bezoekers in leads omtovert. Veel webmasters

kort mogelijk houden.

struikelen hierover, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.
In veel gevallen beschikken ze namelijk al over veel

Vergelijk bijvoorbeeld eens de tekst “hier downloaden”

blogposts of kennisbank-artikelen, die een goede bron

met de tekst “nu downloaden”. Welke is het meest

kunnen vormen voor een e-book, podcast, whitepaper

aantrekkelijk? Inderdaad, de tekst met het woord “nu”

of cursus, om maar eens wat voorbeelden te noemen.

erin, omdat het een onmiddellijke beloning belooft.
Instant gratification.

Bezoekers vinden het heus niet erg als je eerdere
content hergebruikt. Sterker nog: ze waarderen het als

Over de psychologische kracht van kleuren is veel

ze jouw beste content in de pakketvorm kunnen krijgen.

geschreven. Zo is de algehele consensus dat oranje

Dat scheelt hen heel wat zoeken en klikken. Bovendien

knoppen het meest aantrekkelijk zijn, maar wellicht valt

zullen veel eerste bezoekers de content ook als nieuw

zo’n knop niet genoeg op in het kleurenschema dat jij

aanschouwen.

voor ogen hebt. Test daarom verschillende varianten.

VERDER LEZEN?
Download hier

DE COMPLETE WHITEPAPER!
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OVERTUIG JE BEZOEKERS MET SOCIAL PROOF

Een serie e-mails is de meest gangbare oplossing

Een ander belangrijk element van de landingspagina is

voor het proces dat we lead nurturing noemen.

de social proof, oftewel sociale bewijskracht, waar je de

Door marketing automation zo in te stellen dat leads

bezoeker mee overtuigt. Social proof speelt in op een

periodiek een e-mail krijgen met nóg meer waardevolle

primitief instinct: het kuddegedrag dat we onbewust

content, leren ze jouw bedrijf kennen en vertrouwen.

vertonen wanneer we ons in een nieuwe situatie

Met een call-to-action aan het einde van de e-mailserie

bevinden. We gaan er dan van uit dat de mensen om ons

kun je vervolgens hun koopbereidheid testen.

heen meer kennis dan wij hebben en kopiëren hun gedrag.
PROMOOT JE LANDINGSPAGINA ACTIEF
Zo’n landingspagina zou je kunnen zien als een nieuwe

Een leadgeneratie-campagne heet niet voor niets zo:

situatie. Immers, de bezoeker weet niet wat zich achter

je gaat actief op zoek naar nieuwe leads. Dus in plaats

de virtuele poort bevindt. Natuurlijk heb je jouw lead

van te steunen op organisch verkeer, probeer je extra

magnet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt, maar het

bezoekers naar je landingspagina te sturen. Je kan de

blijft voor een bezoeker toch maar de vraag of jij hem of

link naar jouw landingspagina op verschillende plekken

haar verder gaat helpen.

onder de aandacht brengen:
• In je nieuwsbrief

Met sociale bewijslast kun je iemand over de streep

• In een persbericht

trekken. En deze social proof kan allerlei vormen

• In je e-mailhandtekening

aannemen:

• In de zijbalk of als pop-up op jouw website

• Cases

• Als vastgezette tweet bovenin jouw Twitter-pagina

• Reviews

• Onderaan elke blogpost of ieder nieuwsbericht

• Testimonials

• In posts, tweets en pins op je social-media accounts

• Likes en shares
• Endorsements door beroemdheden

Daarnaast bieden online advertenties een logische
oplossing. Met deze betaalde advertenties creëer je

Strikt gezien zijn zaken als een telefoonnummer waarop

binnen een dag een constante stroom bezoekers naar je

je te bereiken bent en de mogelijkheid tot een live chat

landingspagina.

geen social proof, maar helpen ze wel het vertrouwen
van toekomstige leads te wekken.

Deze bestaan er in allerlei vormen: zoekmachinesadvertenties (SEA) zoals Google Ads, advertenties

Let hierbij wel op dat je niet overdrijft en dat de

op social media, display-advertenties die op andere

lead magnet en de bijbehorende call-to-action goed

websites verschijnen, of retargeting. Over dat laatste

zicht blijven above the fold. De meest succesvolle

hieronder meer.

landingspagina’s zijn kort.
STUUR EEN GEAUTOMATISEERDE SERIE E-MAILS

Voorbeeld: Sarah bezoekt jouw website en klikt

Je verzamelt geen leads om ze onderin een laatje te

door naar de landingspagina met jouw lead

leggen. Je wilt hen uiteindelijk een product of dienst

magnet. Maar in plaats van haar e-mailadres in

verkopen. Maar ook al hebben ze interesse in jouw

te vullen, sluit ze de pagina. De volgende dag

product of dienst getoond, jouw leads zijn over het

wordt ze met een Facebook-advertentie aan

algemeen nog niet klaar om een aankoop te doen. Er

jouw lead magnet herinnerd. Ze besluit haar

zijn meerdere contactmomenten nodig voordat iemand

kans te grijpen en vult haar mailadres in.

koopklaar is (SQL).
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Vroeger zou jij iemand als Sarah voorgoed kwijt zijn

Hiervoor heb je dus niet alleen de statistieken uit

geweest, maar dankzij remarketing kun je deze persoon

Google Analytics nodig, maar ook het aantal leads in

toch nog in een lead omtoveren. Webmasters melden

dezelfde periode. Afhankelijk van het platform dat je

mooie resultaten met remarketing, dus dit gereedschap

gebruikt voor het verzamelen van de leads, kun je hierin

mag niet in jouw trukendoos ontbreken.

op data filteren om het precieze aantal leads te krijgen.

Het werkt door middel van een JavaScript-code (die vaak

Wat een goed conversiepercentage is, verschilt per

een pixel wordt genoemd) die je op de gewenste pagina’s

industrie. En binnen een bedrijfstak zijn er verschillende

van jouw website plaatst. Bij elke bezoeker aan jouw

producten en diensten die elk andere doelgroepen

website plaatst deze pixel een anonieme browser-cookie.

aantrekken. Uit een onderzoek door Unbounce bleek dat

Wanneer de bezoeker jouw website verlaat, worden

het gemiddelde conversiepercentage voor landingspagina’s

Google of het gewenste sociale netwerk geïnstrueerd om

rond de 3-6% lag, met uitschieters naar de 25%.

deze bezoeker jouw advertentie te tonen.
BLIJF TESTEN EN AANPASSEN
Remarketing is o.a. beschikbaar op Google,

Het conversiepercentage dat uit jouw eerste

Linkedin, Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest

inspanningen rolt, mag best laag zijn. Dat is geen ramp,

en zelfs op YouTube.

zolang je maar hongerig blijft. Je eerste conversiecijfer is
een benchmark; een fundering om op te bouwen.

HOUD NAUWKEURIG BIJ HOEVEEL
BEZOEKERS JE ONTVANGT

Door kleine dingen aan te passen en te testen, ontdek je

Meten is weten. Om te effectiviteit van jouw

snel welke zaken voor een hogere conversie zorgen. Kan

leadgeneratie-campagne te meten, is het belangrijk om

de titel beter? Of de knop mooier? Werkt het beter met

toegang tot jouw website-statistieken te hebben. Wij

een video erbij? Moeten we de lead magnet wellicht

raden je aan om daarvoor Google Analytics aan je site

veranderen? En wat als we schaarste creëren? Allemaal

te koppelen. Geef de relevante personen, waaronder

vragen waar een A/B test antwoord op geeft: de helft

jezelf, toegang.

van de bezoekers krijgt dan de originele versie van de
landingspagina voorgeschoteld, en de andere helft de

Als het om een nieuwe landingspagina gaat, zul

aangepaste testversie.

je nog geen statistieken van vóór de campagne
hebben. Maar kijk eens wat er gebeurt wanneer

Door steeds één wijziging te testen ten opzichte van de

jouw advertentiecampagnes aflopen. Zakken de

eerdere versie, kom je stapje voor stapje bij de meest

bezoekersaantallen in? Je ziet op die manier meteen

geoptimaliseerde (de de best converterende) versie van

hoeveel bezoekers jouw advertentiebudget genereerde.

jouw landingspagina uit.

HOUD NAUWKEURIG BIJ HOEVEEL LEADS DIT OPLEVERT

Let op dat zo’n conversiepercentage nooit statisch

Wat is de conversie op jouw landingspagina? Je

is. De kans is groot dat dit percentage naar verloop

berekent het eenvoudig door het aantal ontvangen

van tijd daalt omdat de prikkels veranderen waar

leads te delen door het aantal bezoekers aan de

internetgebruikers in het algemeen en jouw doelgroep

landingspagina. De uitkomst vermenigvuldig je met

in het bijzonder op reageren. Het kan zomaar zijn dat

honderd om het conversiepercentage te krijgen.

iets dat nu niet werkt, over 5 jaar wel werkt. Als je van
plan bent een evergreen leadgeneratie-campagne op te
zetten, is het dus zaak om te blijven aanpassen en testen.

Whitepaper Leadgeneratie

5

