
e-MARKETING & SALES

De fundamentele transformatie van het marketing 
& sales-proces? Mensen willen niets meer verkocht 
worden, ze willen geholpen worden bij het kopen.
“Om de impact van digitaal goed te kunnen inschatten 
en juist te gebruiken in de dagelijkse werking van een 
bedrijf, is het belangrijk om één ding in te zien: het gaat 
helemaal niet om de technologie an sich, maar om het 
veranderende gedrag van mensen onder invloed van 
die technologie”, aldus marketingexpert Bart De Waele.

V
olgens de CEO van het digitale 

‘reclame’agentschap ‘Wijs’ is 

digitale marketing niet de kern van 

de zaak, wel de metamorfose van de 

beslissingsprocessen van de klanten-consu-

menten. “Digitale marketing verwijst naar de 

achterliggende tactieken, zoals hoog scoren 

in Google, sociale netwerken inzetten, 

e-mailmarketing en chatbots. Die tactieken 

zijn interessant en vragen vakmanschap, 

maar vormen niet de essentie.”

De fundamentele drijfveren van mensen zijn al 

duizenden jaren dezelfde en veranderen niet: 

we willen veiligheid, geborgenheid, liefde, 

status,… Maar onder invloed van techno-

logie verandert de manier waarop we naar 

die dingen streven. “Eerst veranderen wij 

de technologie, maar daarna verandert de 

technologie ons. Denk aan de gps. Toen ik in 

de jaren 90 naar klanten moest, bereidde ik 

de avond voordien mijn route voor op mappy.

com. Als ik vandaag ergens naartoe moet, 

denk ik daar niet meer bij na: ik tik het adres 

in en mijn gps geeft me de meest efficiënte 

routebeschrijving op het moment dat ik die 

nodig heb. Ik ben er aan gewoon geraakt dat 

die informatie naar mij komt op het gepaste 

moment, zonder veel voorbereiding. 

Dat noem ik veranderd gedrag.”

De technieken doen er niet echt toe. 

Nieuwe technieken stapelen zich op 

nieuwe technieken. “Het is niet omdat 

Facebook er is dat Google niet meer 

relevant is. Het is niet omdat chatplat-

formen furore maken dat Google en 

Facebook zullen verdwijnen. Als iemand 

wijst, kijkt de dwaze naar de vinger en 

de slimme naar waar gewezen wordt.”

DE CONSUMENT BESLIST 

ANDERS

Het ‘digitaal’ heeft onze maatschappij 

en ons als mensen 

veranderd. Concreet betekent het dat ook 

het beslissingsproces van kopers (of het nu 

particulieren of bedrijven zijn) fundamen-

teel veranderde. “Waar mensen vroeger in 

eerste instantie op herkenbaarheid, merk, 

verkopers, winkels… steunden om ons beslis-

singsproces te starten, is dat startpunt nu 

vooral digitaal. Dat betekent niet dat merken 

of klassieke marketingkanalen verdwij-

nen, het betekent enkel dat ze een andere 

plaats in het beslissingsproces krijgen.”

Spoedcursus aan de hand van een 

voorbeeld

Wie in 1995 een wasmachine kocht, stapte 

een witgoedketen binnen (gekozen omdat 

hun reclameliedje als een oorwurm in hun 

hoofd hing). En vroeg de verkoper advies 

over welke machine best aansloot bij zijn/

haar behoefte. Uit die adviezen koos hij 

voor toestel X. Anno 2017 is de machine aan 

vervanging toe. Maar is ook het beslis-

singsproces helemaal veranderd. Eerst 

lanceert de klant zijn vraag op Google 

en sociale netwerken. Uit al die informa-

tie die vrijelijk beschikbaar is, filtert hij 

een drietal kandidaat-machines en kiest 

na wikken en wegen voor toestel Y. 

De toekomst 
van reclame
is ...

Als iemand op Google, 
Facebook, Twitter, 
LinkedIn,… een vraag 
stelt over uw business, 
wordt uw bedrijf daar 
dan ook gevonden?
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Pas daarna gaat hij op zoek naar de geschikte 

leverancier. Die kiest hij op basis van een mix 

van prijs, convenience en serviceniveau.

Het beslissingsproces of -trechter van 

mensen is door de beschikbaarheid van 

(digitale) informatie grondig veranderd 

(zie figuur). “Bedrijven die consumenten 

willen aanspreken en proberen te beïn-

vloeden om hun producten te kopen, 

hebben er altijd belang bij om zich zo 

hoog mogelijk in de beslissingstrechter te 

positioneren. Hoe vroeger de leverancier 

de communicatie aangaat, hoe groter de 

kans dat de consument hem verkiest.”

 

Dat doet de marketeer door te stoppen 

met ‘reclame’ maken. “De manier om in 

de zoektocht gevonden te worden, is door 

relevante en betrouwbare informatie te 

publiceren op digitale kanalen. Uiteraard 

aangepast aan het kanaal dat uw doelgroep 

gebruikt.” Doe de test: als iemand op 

Google, Facebook, Twitter, LinkedIn,… 

een vraag stelt over uw business, wordt 

uw bedrijf daar dan gevonden? En wordt 

u dan gevonden met uw ‘merknaam’ 

en reclame, of met concrete en nuttige 

antwoorden op de vragen die mensen aan 

het begin van hun zoekproces stellen?

RECLAME WORDT INFORMATIE

Contentmarketing helpt bedrijven beter te 

communiceren met hun klanten, en vroeger 

in die nieuwe beslissingstrechter aanwezig 

te zijn. Daarom is het essentieel om te 

begrijpen dat die contentmarketing steunt 

op nieuwe distributiekanalen (pull in plaats 

van push). Een marketeer die die content 

bij de consument probeert te krijgen via 

dezelfde distributiemiddelen als de bran-

dingboodschap, botst tegen een muur. Bran-

dingboodschappen werden verspreid via 

massamedia en ‘push’-marketing. “Die tech-

nieken werken niet voor informatieve bood-

schappen: vertrouwen is essentieel, en de 

klanten vertrouwen 'gekochte' kanalen niet 

voor de verspreiding van relevante informa-

tie. Dat noemen we ‘banner blindness’. In de 

informatieve zoekfase blokkeren consumen-

ten mentaal bij alles wat té commercieel is.” 

 

Er is een manier om die ‘banner blindness’ 

te doorbreken: context. “Als u van plan 

bent om een nieuwe auto te kopen, en in 

de brievenbus zit een stapel folders voor 

tuingerei, dan gaat die stapel rechtstreeks 

de papiermand in. Zit in uw brievenbus 

echter een stapel autobrochures, dan gaat u 

die bijhouden en lezen.” Of iets informatie 

is dan wel reclame, is dus afhankelijk van 

de context van degene die de informatie/

reclame tot zich neemt. “Door de context 

van de consument toe te voegen, veranderen 

we reclame in informatie, en breken we door 

de blokkade. De toekomst van reclame is dus 

afstand nemen van de traditionele branding-

marketing en overstappen naar een aanbod 

van contextueel aangepaste informatie.”

STUUR HET BESLISSINGS-
PROCES VAN UW KLANT

Geeft u de juiste antwoorden op 

de vragen die potentiële klanten 

zich stellen in het begin van het 

beslissingsproces? Volg de ‘customer 

journey’. Trek de schoenen aan van 

uw doelgroep en beschrijf het pad 

dat de klant meemaakt in zijn beslis-

singsproces. Op zich niet zo moeilijk: 

het zijn die vragen en antwoorden die 

opduiken in een eerste gesprek met 

een mogelijke klant. De kunst is om 

die te vertalen naar digitale kanalen. 

Enkele tips:

 schrijf blogartikelen (niet over 

uzelf, wel over de concrete vragen 

waarmee klanten worstelen);

 zorg dat die opduiken in Google 

(niet op het zoekwoord van uw 

naam of merk, wel op de zoekwoor-

den van de vragen van de klanten);

 gebruik advertenties op 

Facebook, Google, LinkedIn,… 

(maar adverteer niet met uw 

naam of met reclame, maar wel 

op zo’n manier dat u opduikt bij 

mensen die vragen hebben);

 wees aanwezig in die kanalen 

waar uw doelgroep aanwezig is;

 blijf weg van het campagnedenken. 

Hanteer een ‘always-on’-marketing-

aanpak. Anders gezegd, niet één 

keer iets bedenken en dan naar de 

klant duwen (typisch televisierecla-

me), wel voortdurend kleine bood-

schappen uitsturen en op basis van 

het gedrag van de klanten constant 

bijsturen (typisch Googlereclame);

 monitor gesprekken over uw 

vakgebied in LinkedIngroepen, 

op Twitter, … (om op het juiste 

moment een goedgeplaatst 

advies te kunnen geven).
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