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VOORWOORD
Voor u ligt de scriptie ‘Groeien door data’. Een onderzoek, realisatie en concept dat ontwikkeld is in opdracht 

van Webs om een nieuwe aanpak voor webdesign projecten te introduceren. Deze opdracht is uitgevoerd 

in het kader van mijn afstudeerstage aan de opleiding ICT & Media Design aan Fontys Hogescholen te 

Eindhoven.

Het stagebedrijf Webs heeft deze opdracht de wereld in geholpen om de nieuwe propositie succesvol te 

kunnen introduceren naar de buitenwereld. Deze nieuwe propositie, onder de naam ‘Growth-Driven Design’, 

wordt onderdeel van de inbound strategie die Webs ruim twee jaar geleden heeft geadopteerd.

Gedurende mijn afstudeerstage heb ik ondersteuning gekregen van bedrijfsbegeleider Sjors de Kleijn en 

docentbegeleidster Jessika van de Wijdeven. Graag wil ik deze personen bedanken voor het mogelijk 

maken van een gezellige, maar vooral leerzame tijd. Op technisch vlak wil ik in het bijzonder Remi Croese 

bedanken voor de ondersteuning tijdens het ontwikkelen van de nieuwe website. Ook alle andere 

werknemers van Webs hebben bijgedragen aan de goede sfeer en een fijne samenwerking, bedankt 

hiervoor!

Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van mijn scriptie.

Geert Molenaar

Eindhoven, 10 januari 2016
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SAMENVATTING
Bedrijven zijn altijd op zoek naar meer klanten. Een website is tegenwoordig een erg belangrijk en populair 

middel om in contact te komen met potentiële klanten. Vaak is de concurrentie echter groot, vooral online 

waar men met een paar klikken bedrijven vanuit de hele wereld kan vinden. De website die het snelst 

gevonden wordt en die potentiële klanten het best kan bedienen, wint.

Het bedrijf Webs ziet kansen in deze ontwikkeling. Webs is een bedrijf dat gespecialiseerd is in Business to 

Business (B2B) online marketing. Het, door Hubspot ontwikkelde, Growth-Driven Design kan voor hen dan 

ook uitkomst bieden. Door continu bezig te blijven met het optimaliseren van de website en het creëren van 

inzicht in het bezoekersgedrag, kunnen bedrijven blijven inspelen op de behoeften van de potentiële klant.

Het doel van dit onderzoek is dan ook het ontleden van de term Growth-Driven Design en achterhalen op 

welke manier Webs deze nieuwe webdesign aanpak kan introduceren. De hoofdvraag van dit onderzoek 

luidt daarom: “Hoe kan Growth-Driven Design succesvol toegevoegd worden aan het aanbod van Webs?”

Voordat er antwoord gegeven kan worden op de hoofdvraag, zijn er nog een aantal deelvragen opgesteld, 

namelijk: Wat is Growth-Driven Design? Voor welke bedrijven is Growth-Driven Design interessant? Wat doet 

de concurrentie op dit gebied? En op welke manier kan Growth-Driven Design geïntroduceerd worden?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is er een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gebaseerd 

op waardevolle bronnen, voornamelijk afkomstig van Hubspot en reacties van potentiële klanten van Webs. 

Tijdens het onderzoek zijn een aantal interessante bevindingen naar voren gekomen.

Zo geeft ruim de helft van de respondenten van de Digital Maturity Scan aan nooit in te spelen op data 

vanuit de website. Ook weet bijna een kwart van de respondenten van de Marketing Scan te benoemen 

meer inzicht nodig te hebben in het bezoekersgedrag. Dit geeft aan dat er zeker vraag is naar een oplossing 

als Growth-Driven Design.

Vervolgens wordt duidelijk dat er in Nederland erg weinig concurrentie is op het gebied van deze aanpak 

van webdesign. Dit biedt dus kansen voor Webs om vooraan te staan bij deze nieuwe ontwikkeling.

Doordat Webs niet alleen Growth-Driven Design, maar ook Inbound Sales toevoegt aan het aanbod van 

diensten, wordt het tijd om opnieuw na te denken over de strategie. Vanuit de vernieuwde strategie is er een 

nieuwe website ontwikkeld die beter aansluit bij het huidige aanbod van Webs.

Uit het onderzoek blijkt ook dat door slim gebruik te maken van Call-to-Actions en landingspagina’s, 

het aantal leads kan toenemen. Op basis hiervan is er een concept ontwikkeld, in de vorm van een 

landingspagina, die ervoor gaat zorgen dat potentiële klanten beter bediend kunnen worden in hun 

behoefte aan informatie.
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SUMMARY
Companies are always looking for more customers. Websites have become a very important and popular 

way to get in touch with potential customers. However, the competition is fierce. Especially online, where 

customers can find a lot of similar companies from all over the world within a few clicks. The website which is 

found first and which can serve potential customers best, wins.

The company Webs sees opportunities within this development. Webs is a company that specializes in 

Business to Business (B2B) online marketing. Growth-Driven Design, developed by Hubspot, can therefore 

provide the solution they need. By constantly optimizing websites and creating insights into visitor behavior, 

companies can continuously respond to the needs of the potential customer.

The aim of this study is to find out what the term Growth-Driven Design means and how Webs can introduce 

this new website design approach. The main question of this research is therefore: “How can Growth-Driven 

Design be added to the services of Webs successfully?”

Before it’s possible to answer the main question, there are a number of subquestions which must be 

answered first. These are the subquestions: What is Growth-Driven Design? For what kind of companies is it 

interesting to offer Growth-Driven Design? What does the competition do in this field? And how can Growth-

Driven Design be introduced?

In order to answer these questions there has been conducted research. This research is based on valuable 

resourses, mainly from Hubspot and response from potential customers of Webs. During this research a 

number of interesting statements were emerged.

More than half of the respondents of the Digital Maturity Scan indicates to never respond to data from their 

website. Also a quarter of the respondents of the Marketing Scan knows they need more insights into the 

visitor’s behavior. This indicates that there certainly is a demand for a solution as Growth-Driven Design.

It becomes clear that there is very little competition in this approach of web design in the Netherlands. Thus 

represent an opportunity for Webs to stand at the forefront of this new development.

Webs doesn’t only add Growth-Driven Design to its services, it also offers Inbound Sales as one of its new 

services. This ensures that it’s time to rethink the business strategy. From the new strategy that has been 

developed, a new website was created. This website reflects the current services of Webs even better.

Research also showed that by using Call-to-Actions and landing pages, the number of leads can increase. 

Based on the results of this research, a concept in the form of a landing page is developed. This landing 

page is going to ensure that potential customers are better served in their need for information.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
AGILE/SCRUM
Een iteratieve manier van ontwikkelen binnen een 

multidisciplinair en zelfsturend team.

BUYER JOURNEY
Het proces die potentiële klanten doorlopen bij het 

aanschaffen van een product of dienst. Er zijn drie 

fases binnen de Buyer Journey. Deze fases zijn: 

Awareness (bewust worden van), Consideration 

(oriëntatie en afweging) en Decision (het besluit).

CALL-TO-ACTIONS (CTA)
Een oproep tot actie dat o.a. op websites wordt 

gebruikt om mensen over te halen tot het uitvoeren 

van een handeling. Vaak in de vorm van een button 

of banner.

HUBSPOT
Inbound marketing en sales software dat bedrijven 

helpt om meer bezoekers, leads en klanten te 

krijgen.

INBOUND MARKETING
Een marketingstrategie die gebaseerd is op 

toestemming. In plaats van potentiële klanten te 

storen met advertenties, wordt er (mede) door 

relevante content gezorgd voor meer leads en 

uiteindelijk meer klanten.

LEAD
Een lead betekent letterlijk: een spoor. Een lead is 

in marketing dus een spoor dat gevolgd dient te 

worden en leidt mogelijk tot een klant.

MAAKINDUSTRIE
Deelgebied in de industrie sector waarin, met behulp 

van machines, producten worden gemaakt voor de 

commerciële markt.

OFFER
Iets wat aangeboden wordt in ruil voor gegevens. 

Vaak in de vorm van content (e-books, whitepapers). 

Potentiële klanten krijgen gratis informatie die 

ze nodig hebben en worden door de gedeelde 

gegevens dus een lead.

VISIT
Een bezoeker op een website.

WEBSITE HIERARCHY
De Website Hierarchy is een checklist die gebruikt 

wordt tijdens het verbeteren, experimenteren en 

evalueren van de website.
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Het huidige webdesign proces bestaat uit het 

bepalen van een strategie, het creëren van 

wireframes, een bijpassend ontwerp en uiteindelijk 

de ontwikkeling van de website. Hierna is het project 

afgerond en blijft de website vrijwel onveranderd tot 

het volgende re-design. Dit proces is hoe de meeste 

bedrijven het doen. Maar waarom eigenlijk?

In de wereld van webdesign zijn de laatste jaren 

ontwikkelingen gaande die men anders laten 

kijken naar het huidigie webdesign proces. Deze 

ontwikkelingen kunnen gezien worden als een 

verlengde van het bekende ‘user centered design‘.

Zie een bedrijfswebsite als een sales persoon. 

Een goede sales werknemer past zijn verhaal aan 

per potentiële klant. Hij weet te achterhalen tegen 

welke problemen het bedrijf aanloopt en kan hierop 

inspelen. Dit is precies wat een bedrijfswebsite ook 

zou moeten doen. Maar dan op veel grotere schaal.

Een website ‘praat’ tegenwoordig met veel 

meer mensen dan het hele sales team bij elkaar. 

Bezoekers zoeken een oplossing voor hun 

problemen. Als ze eenmaal op de website zijn 

beland, is het van groot belang te zorgen dat ze 

gemakkelijk deze oplossingen kunnen vinden en 

uiteindelijk het traject van websitebezoeker naar 

klant voltooien.

Door middel van inbound marketing zorgt Webs 

dat de pijnpunten van potentiële klanten worden 

verholpen. Webs wil dit doorzetten naar het 

1.0 - INLEIDING
webdesign proces en op deze manier bezoekers 

nog beter kunnen bedienen in hun behoeftes. 

Waar de website in het huidige website design 

proces na de ontwikkeling vrijwel statisch wacht 

tot het volgende re-design, wordt met de nieuwe 

aanpak, genaamd Growth-Driven Design, de website 

ingericht op de wensen van de websitebezoekers. 

Het gedrag van deze bezoekers wordt constant 

gemeten en geanalyseerd, net zoals tijdens het 

inbound marketing proces. Met deze nieuwe 

aanpak wordt het gedrag van websitebezoekers 

inzichtelijk en kan hierop ingespeeld worden. Het 

is een doorlopend iteratief proces waarbij constant 

verbeteringen doorgevoerd worden.

Deze scriptie geeft achtergrondinformatie over 

de term ‘Growth-Driven Design’, informatie over 

het klantprofiel waar op gericht gaat worden en 

laat zien op welke manier deze nieuwe aanpak 

geïntroduceerd wordt.

1.1 – OPBOUW SCRIPTIEYour website is your #1 marketing 
asset & your #1 sales person

- Luke Summerfield (2016)

“ “

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8

Hoofdstuk 9

Hoofdstuk 10

Geeft meer informatie over Webs

Beschrijft de opdracht en de 

onderzoeksvragen

Geeft belangrijke informatie over de 

term ‘Growth-Driven Design’

Laat zien op welke doelgroep 

gericht wordt

Schept een beeld van mogelijke 

concurrenten

Beschrijft de kansen, guidelines en 

inspiratie

Geeft antwoord op de hoofdvraag

Laat zien wat er gerealiseerd wordt

Geeft conclusies en aanbevelingen 

voor Webs
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Webs is gespecialiseerd in Business to Business 

(B2B) online marketing. Door middel van inbound 

marketing staan bezoekers centraal in ieder project 

dat gerealiseerd wordt. Buiten marketeers zijn ook 

designers, front- en backend developers, content 

creators, strategen, developers en consultants 

vertegenwoordigd. Webs is van alle markten thuis 

om de online positionering en ‘presence’ van 

bedrijven naar een hoger niveau te tillen.

Webs is in zowel de online marketing en 

communicatie branche, als in de ICT branche actief.

Momenteel bevindt Webs zich in de top drie B2B 

online marketing specialisten in Nederland. Deze 

positie in de branche maakt het voor Webs mogelijk 

grote klanten aan te trekken. Een paar voorbeelden 

van deze bedrijven zijn: Philips, E.on, SPGPrints en 

Hogeschool Zeeland.

De belangrijkste concurrenten van Webs zijn Stan 

& Stacy, spotONvision, Blinker en Evident. Al deze 

concurrenten zijn actief in B2B online marketing.

Bij Webs wordt er doorgaans op een efficiënte 

manier gewerkt. Het gebruik van verschillende 

afspraken en tools maakt het mogelijk het 

marketingproces zo efficiënt en effectief mogelijk in 

te richten. Binnen design en development wil Webs 

graag sneller resultaat kunnen boeken voor de klant. 

Door tussentijds data van gebruikers te verzamelen 

kan hier snel op ingespeeld worden. Dit is dan ook 

de aanleiding voor een andere aanpak: Growth-

Driven Design.

2.0 - HET BEDRIJF
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3.1 - AANLEIDING
Webs streeft altijd naar het behalen van het best 

mogelijke resultaat voor hun klanten. Met inbound 

marketing werkzaamheden weten ze voor hun 

klanten al betere resultaten te boeken. Deze 

inbound strategie wil Webs dan ook doorzetten naar 

het webdesign proces.

Webs wil voor klanten zorgen dat hun 

websitebezoekers centraal komen te staan. Door 

middel van de inbound marketing werkzaamheden 

wordt dit voor een gedeelte al gedaan, maar op 

het technisch vlak minder. Door het gedrag te 

meten en analyseren, kunnen websites helemaal 

ingericht worden naar de wensen van de bezoekers. 

Op deze manier kunnen websitebezoekers snel 

en gemakkelijk oplossingen vinden voor hun 

problemen en wordt de stap van bezoeker naar 

klant verkleind.

De nieuwe aanpak, genaamd Growth-Driven Design, 

dient ervoor te zorgen dat het webdesign proces 

beter aansluit bij de inbound strategie van Webs. 

Resultaatgericht bezoekers kunnen helpen en sturen 

naar een passende oplossing is dan ook het doel.

3.0 - DE OPDRACHT
3.2 - HOOFDVRAAG
Hoe kan Growth-Driven Design succesvol 

toegevoegd worden aan het aanbod van Webs?

3.3 - DEELVRAGEN
    Wat is Growth-Driven Design?

    Voor welke bedrijven is Growth-Driven Design 

    interessant?

    Wat doet de concurrentie op dit gebied?

    Op welke manier kan Growth-Driven Design 

    geïntroduceerd worden?

3.4 - AFBAKENINGEN
Bijproducten zoals blogberichten, whitepapers 

en andere (content)offers vallen buiten de scope 

van deze opdracht. Deze worden uiteindelijk 

gerealiseerd door het content team van Webs. 

Het binnenhalen van nieuwe klanten en het meten 

van resultaten vallen ook buiten de scope van de 

opdracht.
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3.5 - METHODOLOGIE
Tijdens de afstudeeropdracht is gebruik gemaakt 

van verschillende onderzoeksmethodes om op een 

onderbouwde manier antwoord te kunnen geven op 

de onderzoeksvragen.

   Oriënteren en onderzoeken  

   Bieb

Tijdens het onderzoek is er veel gebruik 

gemaakt van deskresearch. Ter oriëntatie op het 

onderwerp, maar ook voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvragen. De bron die leidend is 

geweest gedurende dit onderzoek, is Hubspot. Dit 

Amerikaans bedrijf heeft de term Growth-Driven 

Design geïntroduceerd. Ook bieden zij de online 

cursus Growth-Driven Design aan, die ter oriëntatie 

op het onderwerp is behaald.

Daarnaast is er ook veel gebruik gemaakt van een 

groot aantal artikelen van verschillende websites en 

bedrijven die bekend zijn met deze nieuwe aanpak.

   Potentiële klanten 

   analyseren

   Veld

Om antwoorden op de onderzoeksvragen te kunnen 

valideren, is gebruik gemaakt van triangulatie. 

Er is dus gebruik gemaakt van inzichten vanuit 

verschillende onderzoeksmethodes. Om te weten te 

komen hoe de bedrijven binnen de doelgroep eruit 

zien en met welke pijnpunten zij zitten, is er gebruik 

gemaakt van veldonderzoek. Het veldonderzoek 

is uitgevoerd aan de hand van kwalitatieve data uit 

twee verschillende tools van Webs. Met behulp van 

de directe antwoorden van (potentiële) klanten en 

informatie uit het deskresearch, zijn er conclusies 

getrokken.

   Conceptontwikkeling

   Werkplaats

De werkplaats methode is gebruikt voor het 

ontwikkelen van het concept. Het concept is 

ontwikkelt in de vorm van een voorstel en prototype. 

Ook is deze methode gebruikt bij het creëren 

van visuele elementen. Bij de uitwerking van 

deze elementen is telkens feedback gevraagd en 

verwerkt in nieuwe versies.

   Technisch onderzoek

   Lab

Tijdens de realisatiefase is er gebruik gemaakt van 

korte technische onderzoeken. Deze onderzoeken 

zijn verricht om bepaalde functionaliteiten te kunnen 

ontwikkelen.

   Presenteren en analyseren

   Showroom

Het online presenteren van de nieuwe website valt 

onder de showroom methode. Daarnaast wordt, 

na enige tijd, het gedrag van bezoekers gemeten 

en geanalyseerd om het succes aan te kunnen 

tonen. Tussentijds is er ook gebruik gemaakt van 

de showroom methode door middel van interne 

brainstormsessies en het (intern) presenteren van 

het concept en de nieuwe website.



WAT IS 
GROWTH-DRIVEN DESIGN?
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4.0 - WAT IS GROWTH-DRIVEN DESIGN?
Dit hoofdstuk is bedoeld om de term Growth-

Driven Design in meer detail in beeld te krijgen. 

Tijdens dit deelonderzoek is gebruik gemaakt van 

deskresearch. Voorafgaand aan dit onderzoek is 

het certificaat Growth-Driven Design van Hubspot 

Academy behaald. De leidende bron in dit 

onderzoek is afkomstig van de Hubspot Academy.

Zoals Arjan Griffioen (2016) aangeeft: een website 

is meer dan alleen een online visitekaartje. Een 

bedrijfswebsite kan gezien worden als een ‘gratis’ 

werknemer die 24/7 werkt. Het verschaft continu 

informatie over het bedrijf en de aangeboden 

producten of diensten. Maar snappen bezoekers 

ook waar deze werknemer het over heeft? Kunnen 

zij deze werknemer daadwerkelijk vinden? En ziet 

deze werknemer er goed genoeg uit om niet direct 

weg te rennen (klikken dus)?

Growth-Driven Design tackled meer knelpunten 

binnen het traditionele webdesign proces. Zo 

kost een gemiddeld project zo’n drie maanden 

tijd, waarbij het resultaat vaak niet te voorspellen 

valt. Ook blijft de site vaak ongewijzigd (op enkele 

content updates na). Met de Growth-Driven Design 

aanpak staat er binnen 30 – 45 dagen een website 

online, die continu verbeterd wordt aan de hand 

van het gedrag van bezoekers. Dit zorgt voor een 

website die constant geoptimaliseerd wordt.

De koppeling tussen website, marketing en sales 

wordt ook sterker. Waar de website tijdens het 

traditionele proces vrijwel los staat van marketing en 

sales, werkt een Growth-Driven Design website hier 

nauw mee samen. Iedere verbetering die gedaan 

wordt aan de website, wordt in de gaten gehouden 

door zowel marketing als sales. Hierdoor is het 

mogelijk om gemakkelijk experimenten uit te voeren 

en hiervan snel het resultaat te kunnen meten. Denk 

hierbij aan stijgingen of dalingen van het aantal 

leads die de website genereert.

gemaakt tijdens dit proces, zijn zelden 

onderbouwd door feiten. Door middel 

van de Growth-Driven Design aanpak 

worden resultaten continu gemeten.

Het punt is dat een bedrijfswebsite zich naar de 

wensen van potentiële klanten moet vormen. 

Tijdens het traditionele webdesign proces gebeurd 

dit te weinig. De keuzes die doorgaans worden 

Een Growth-Driven Design proces kent drie fases: 
Strategie, Launchpad en Continu Verbeteren 

http://academy.hubspot.com/growth-driven-design-agency-certification
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4.1 - STRATEGIE

-
-

-

-
-

-

        Doelen

Het is belangrijk duidelijk doelen 
op te stellen. Deze doelen worden 
samen met de klant geformuleerd, 
zodat beide partijen een helder beeld 
hebben waar naartoe gewerkt wordt.

Voorbeeld: Binnen 12 maanden 100% 
extra leads genereren via de website.

          Buyer Persona’s

Fictieve persoonsbeschrijvingen 
van de ideale klanten. Door buyer 
persona’s te ontwikkelen wordt het 
makkelijker experimenten in te richten. 
Deze persona’s worden ontwikkeld aan 
de hand van antwoorden uit interviews 
met werknemers, demografische 
gegevens, doelen en pijnpunten.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

          Contentstrategie

De contentstrategie is per klant verschillend, 
maar wordt altijd vanuit de pijnpunten van de 
opgestelde buyer persona’s gecreëerd. Ook 
wordt er door middel van een keyword onderzoek 
gekeken welke woorden leidend worden om 
goed te ranken in zoekmachines.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

           Website Audit

Indien er al een nieuwe website is gerealiseerd, 
zal de bestaande website geanalyseerd worden. 
Tijdens deze analyse wordt er gekeken naar het 
huidige gedrag van bezoekers op de website.

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

          Wishlist

Voordat er begonnen wordt aan het 
ontwikkelen van de website, wordt er een 
lijst gemaakt met alle wenselijke features 
en pagina’s. Deze wishlist wordt door beide 
partijen gemaakt. Wanneer de lijst compleet 
is, wordt er een selectie gemaakt van 20% 
van de meest essentiële functionaliteiten/
pagina’s. Deze 20% vormt de Launchpad 
Website.

Tijdens de eerste stap van het Growth-Driven Design proces wordt de strategie bepaald. In deze fase wordt 

gezorgd voor een goed beeld van bestaande en potentiële klanten, en wordt de richting van de website 

bepaald. Onderstaande punten zijn onderdeel voor het bepalen van een strategie.

1 2

3

4

5
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-
-
-
-
-
-

4.2 - LAUNCHPAD WEBSITE

Essentiële functies

De 20% meest essentiële functionaliteiten/
pagina’s worden in de Launchpad Website 
verwerkt. 

-
-
-
-
-
-

Snelle Start

Waar er bij een traditioneel website 
design proces gemiddeld na drie 
maanden een nieuwe website online 
staat, is dit bij het Growth-Driven 
Design proces binnen gemiddeld 
30 – 45 dagen. Een snellere start 
betekent sneller resultaat.

-
-
-
-
-
-

Marketing en Sales

Een Growth-Driven Design website heeft 
een sterke band met marketing en sales. 
Een verbetering in de user experience van 
de website is direct te herleiden naar een 
toename in het aantal leads. Alle informatie 
over bezoekers wordt geanalyseerd om 
een goed beeld te krijgen van het gedrag 
van bezoekers.

-
-
-
-
-
-

Lanceren en Meten

Doordat de website snel online staat, 
kan er in de tussentijd gewerkt worden 
aan extra functionaliteiten/pagina’s, 
terwijl het gedrag van de bezoekers 
constant gemeten wordt. Door de data 
te analyseren komen steeds nieuwe 
inzichten aan het licht.

Zodra de strategie voor beide partijen duidelijk is en de essentiële pagina’s en features uit de wishlist zijn 

geselecteerd, wordt er begonnen aan de Launchpad Website. Deze Launchpad Website wordt normaal 

gesproken in 30 tot 45 dagen gelanceerd en bevat alle belangrijke functies en pagina’s.

15
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4.3 - CONTINU VERBETEREN

-
-
-
-
-

Resultaten en inzichten

Doordat continu het gedrag van 
bezoekers wordt gemeten, komen er 
ook constant nieuwe resultaten en 
inzichten naar boven. Deze informatie 
zorgt vervolgens voor nieuwe 
experimenten en verbeteringen.

-
-
-
-

Bezoeker centraal

Het verloop van het proces hangt geheel 
van de bezoeker af. Doordat iedere website 
andere bezoekers heeft, zijn de stappen 
voor ieder project verschillend. Alle 
acties worden ondernomen om het voor 
de bezoeker zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.

-
-

-
-

-

Communiceren

Alle resultaten en inzichten worden 
gedeeld binnen het team, maar ook naar de 
klant. De klant wordt zoveel mogelijk op de 
hoogte gehouden van de werkzaamheden 
binnen het project. Verkregen inzichten zijn 
ook voor hen interessant.

-
-

-

Constant geoptimaliseerd

Een Growth-Driven Design project is 
in principe nooit klaar. Na de eerste 
twee fases blijft de website continu 
geoptimaliseerd worden voor de bezoeker. 
Deze verbeteringen ziet men systematisch 
terug in het aantal opgebrachte leads.

  Plannen          Bouwen   Leren          Overdragen

16

Bij het traditionele designproces is het project klaar wanneer de website gebouwd is en de klant tevreden is. 

Bij Growth-Driven Design begint het project op dat moment pas. De laatste fase is een doorlopend iteratief 

proces waarbij constant verbeteringen doorgevoerd worden aan de hand van data.

Continuous
Improvement Cycle

Continuous
Improvement Cycle
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VOOR WELKE BEDRIJVEN 
IS GROWTH-DRIVEN 

DESIGN INTERESSANT?
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5.0 - VOOR WELKE BEDRIJVEN IS GROWTH-DRIVEN 
DESIGN INTERESSANT?
In dit hoofdstuk wordt toegelicht op welke 

bedrijven Webs zich wil richten en vooral waarom 

Growth-Driven Design interessant is voor deze 

potentiële klanten. Tijdens dit onderzoek is er 

voornamelijk gebruik gemaakt van veldonderzoek 

om de pijnpunten van potentiële klanten te kunnen 

achterhalen. Daarnaast is deskresearch gebruikt om 

een beeld te schetsen van de doelgroep.

5.1 - WAAR WEBS ZICH OP WIL RICHTEN
De doelgroep waar Webs zich (voornamelijk) 

op wil richten, zijn Nederlandse bedrijven in de 

maakindustrie.

De industrie zorgt voor ongeveer 12% van het totale 

arbeidsvolume van Nederland (Panteia, 2014). Ook 

is de industriële sector goed voor 55% van de totale 

export van Nederland. Dit bedraagt ruim €70 miljard 

en maakt de industrie de belangrijkste sector voor 

de Nederlandse economie. De maakindustrie is 

hiervan een belangrijk onderdeel met €50 miljard.

Niet alle bedrijven zullen klaar zijn voor Growth-

Driven Design. Vandaar dat de volgende criteria 

opgesteld zijn om bedrijven met het meeste potentie 

te kunnen achterhalen.

 Groeipotentie

Het bedrijf moet niet bang zijn om te groeien. 

Door Growth-Driven Design wordt er constant 

aan de website gesleuteld om steeds betere 

resultaten te kunnen boeken. Een bedrijf 

zonder groeipotentie zal uiteindelijk de 

hoeveelheid extra klanten niet aankunnen.

 Website krijgt al traffic

Wanneer een website nog (bijna) geen visits 

krijgt, valt er niet veel op te maken uit de 

verkregen data. In dit geval kan het verstandig 

zijn om eerst wat meer visits te genereren, 

zodat er daadwerkelijk iets te meten valt.

 Openstaan voor samenwerking

Tijdens een Growth-Driven Design proces 

wordt er op een agile/scrum manier 

gewerkt. Ook klanten nemen deel in dit 

proces. Zij moeten dus openstaan voor een 

samenwerkingsverband om gezamenlijk het 

bedrijf te kunnen laten groeien.
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23%37%

5.2 - WAAR DE KNELPUNTEN LIGGEN IN HET 
TRADITIONELE PROCES
Om te kunnen achterhalen waar potentiële klanten momenteel 

tegenaan lopen, is gebruik gemaakt van twee digitale tools: de 

Digital Maturity Scan (zie bijlage 3) en de Marketing Scan (zie bijlage 

4). Binnen deze tools hebben potentiële klanten een aantal vragen 

beantwoord over o.a. het bedrijf en hun huidige online positie. Deze 

antwoorden zijn vervolgens geanalyseerd.

Ruim 37% van alle 
ondervraagden is niet 
bekend met het aantal 

converterende leads vanuit 
de website

Ruim 23% van de 
ondervraagden wist 
specifiek te benoemen 
meer inzicht in het 

bezoekersgedrag nodig te 
hebben

19

Van de ondervraagden 
die aangeven website 

statistieken bij te 
houden met Google 
Analytics, meet een 

groot deel alleen 
oppervlakkige data 
(zoals totaal aantal 
website traffic, duur 

op de website en meest 
bezochte pagina’s)

DIGITAL MATURITY SCAN

MARKETING SCAN

Ruim 51% van de 
ondervraagden geeft aan 
nooit het bezoekersgedrag 
op de website te meten en 
hierop in te spelen

  
Ontwikkeling website 

met agile aanpak als 

vertrekpunt, meegroeiend met 

positionering, aansluitend bij 

wensen doelgroep

     BOM

Online een solide basis 

opzetten en dit de komende 

jaren uitbouwen, meetbaar 

maken van de effecten van 

marketinginspanningen

     SIBO B.V.

Online vindbaarheid 

verbeteren, zorgen voor meer 

loyale bezoekers/klanten, 

klanten op nr. 1 zetten, 

segmentatie mogelijk maken

     Exertis GO Connect  

Op de vraag: Waar zou Webs bij kunnen ondersteunen?
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De bezoeker staat centraal

Resultaatgericht

Iedere gemaakte keuze in het proces kan worden 

onderbouwd door feiten. Deze feiten zijn de 

conclusies van experimenten. Door data te 

analyseren en hier conclusies uit te trekken, krijgt 

men meer inzicht in het gedrag van de gebruikers en 

kan hier vervolgens op ingespeeld worden. Dit leidt 

voor de bezoekers tot een prettige user experience 

en voor de klant zelf tot een hogere conversie.

Een van de grootste problemen bij het traditionele 

proces, is de onzekerheid. De vorm van een website 

re-design is vaak gebaseerd op aannames. 

Met Growth-Driven Design kan iedere keuze worden 

onderbouwd door gevalideerde resultaten. Iedere 

aanpassing wordt getoetst en uit de resultaten blijkt 

of het werkt of niet. Webdesign kent nooit een one-

size-fits-all oplossing. Er moet worden ingespeeld op 

de gebruikers om een zo optimaal mogelijk resultaat 

te kunnen behalen.

Geïntegreerd met marketing en 
sales

In plaats van website, marketing en sales los van 

elkaar te zien, werkt Growth-Driven Design perfect 

samen. Doordat er steeds data wordt verzameld, 

wordt er ook constant gekeken naar de hoeveelheid 

leads en de hoogte van de conversie. Deze 

aspecten zijn leidend als het gaat om de validatie 

van experimenten.



Sneller online

Bij het traditionele proces duurt het gemiddeld drie 

maanden voordat de nieuwe website officieel live 

gaat. Bij Growth-Driven Design is dit in de meeste 

gevallen al binnen 30 tot 45 dagen. Hierna wordt er 

meteen begonnen met het verzamelen van data en 

wordt hier ook direct op ingespeeld. Men ziet dus 

meteen resultaat.



Geen uitgestelde deadlines en 
onverwachte kosten

Het traditionele webdesign proces gaat vaak 

gepaard met het overschrijden van deadlines. 

Tussentijdse feedback van de klant met extra eisen 

en wensen, zal moeten worden doorberekend. 

Met Growth-Driven Design wordt er vooraf bepaald 

hoeveel tijd iedere fase zal gaan kosten. Zo weten 

beide partijen altijd waar ze aan toe zijn.



5.3 - WAT GROWTH-DRIVEN DESIGN TOE 
KAN VOEGEN
Bedrijven willen gevonden worden door hun klanten. 

En gevonden worden gebeurt steeds vaker online. 

Alleen gevonden worden is natuurlijk niet genoeg. 

Mensen moeten weten waar ze antwoorden kunnen 

krijgen op vragen of oplossingen kunnen vinden 

voor problemen. Dit is wat Growth-Driven Design 

toevoegt.
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Mensen gaan op hun werk elke dag naar Facebook. 
Of dat een zakelijke reden heeft of niet, maakt niet uit.

- Connie Lohuis (2016)

“ “

5.4 - WAAR POTENTIËLE KLANTEN TE 
BEREIKEN ZIJN
Met bloggen zorgt Webs voor kwalitatieve content 

die potentiële klanten helpt in de behoefte naar 

informatie. Het is dan ook belangrijk dat deze 

content op de juiste kanalen verspreid wordt om 

meer mensen te kunnen bereiken. 

Social media voor B2B is niet hetzelfde als voor 

B2C. Vaak wordt er gezegd dat social media voor 

business-to-business bedrijven zinloos is. Maar is dit 

nu echt het geval? 

LinkedIn is verantwoordelijk voor meer 
dan 80% van B2B social media leads 
in tegenstelling tot 19,67% van alle andere social 
media platformen samen

Tegenwoordig zijn steeds meer mensen actief op het 

internet. In Nederland is 90% dagelijks online, meldt 

Thomas van der Kolk (2015). Social media maakt hier 

groot deel van uit. Het is en blijft een goede manier 

om met mensen in contact te komen, zakelijk of niet. 

Wel is het van belang de juiste kanalen te kiezen om 

geen tijd en energie te verspillen.

Leadgeneratie

Social media platformen in het geheel scoren niet 

hoog qua leadgeneratie in B2B. Wel valt op dat 

LinkedIn hier veruit de grootste rol in speelt.

Exposure

Hoewel leads erg belangrijk zijn, is het ook 

belangrijk gevonden te worden. Door meer 

exposure te genereren zullen steeds meer mensen 

content zien en delen. De stap naar ‘thought leader‘ 

in de markt zal zo een stuk dichterbij komen. Een 

groot voordeel van gezien worden als thought 

leader is uiteindelijk een hogere positie in Google.

Zoals Lohius (2016) in haar blogbericht ook aangeeft, 

kunnen er veel mensen bereikt worden in het grote 

netwerk van Facebook. Volgens onderzoek van 

Hotwire (2016) kiezen één op de vier mensen met 

invloed over het aanschafproces voor Facebook.

Toekomst

Door nieuwe ontwikkelingen bij Facebook, wordt het 

voor B2B bedrijven makkelijker om te adverteren, 

zo meldt Smart Insights (2016). Het is bijvoorbeeld 

mogelijk om alleen mensen met de functietitel 

Marketing Manager te bereiken die werken in B2B. 

Door nieuwe technieken en het grote bereik van 

Facebook is het zeker mogelijk dat Facebook, ook 

in B2B, de grootste speler gaat worden voor het 

genereren van leads.
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WAT DOET DE 
CONCURRENTIE OP DIT 

GEBIED?
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6.0 - WAT DOET DE CONCURRENTIE OP DIT GEBIED?
Om een beeld te scheppen van de concurrentie 

op het gebied van Growth-Driven Design, wordt er 

globaal gekeken naar aanbieders van Growth-Driven 

Design in Nederland. Door middel van deskresearch 

zijn een aantal bedrijven geanalyseerd met als doel 

het achterhalen van nieuwe concurrenten en het 

genereren van nieuwe ideeën voor de uitvoering.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er in 

Nederland zeer weinig aanbieders van Growth-

Driven Design zijn. Enkele bedrijven bloggen wel 

over dit onderwerp, maar bieden het zelf (nog) 

niet aan. Daardoor wordt er niet alleen gekeken 

naar aanbieders in Nederland, maar ook naar 

aanbieders in het buitenland, om extra informatie en 

ideeën te krijgen over de online positionering van 

‘concurrenten’.

Deze analyse van mogelijke nieuwe concurrenten let 

voornamelijk op de volgende aspecten:

Blogactiviteit

Hoeveel blogberichten worden er geplaatst?

Manier van schrijven

Is de manier van schrijven formeel of juist informeel?

Google ranking

Hoe scoort het bedrijf op Google?

Prijzen en pakketten

Worden er prijzen en pakketten getoont op de 

website?

Als laatste wordt er per concurrent beschreven 

welke ideeën de analyse met zich mee heeft 

gebracht.
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6.1 - CONCURRENTIE IN NEDERLAND

The Onlinepreneur

Webzigt







 

Blog activiteit: zeer slecht (1 bericht)

Manier van schrijven: inconsistent

Google ranking:

“Growth-Driven Design“ = 12 (Nederlands)

“Groei-gedreven Design“ = 1

Prijzen / pakketten: aanwezig

Growth-Driven Design op een positieve manier 

onder de aandacht brengen

Meerdere / verschillende CTA’s per pagina

Gratis consult button

Blog activiteit: slecht (5 berichten)

Manier van schrijven: informeel

Google ranking:

“Resultaatgericht design“ = 21

Prijzen / pakketten: informatie niet beschikbaar

Andere termen verzinnen voor Growth-Driven 

Design, omdat de meeste mensen deze term (nog) 

niet zullen kennen
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Tijdens het onderzoek naar mogelijke concurrenten op het gebied van Growth-Driven Design werd duidelijk 

dat er in Nederland vrijwel geen aanbieders zijn. Doordat deze aanpak in Amerika is geïntroduceerd en 

nog relatief nieuw is, zijn er tot op heden nog maar weinig aanbieders in Nederland. Er liggen dus kansen 

voor Webs om voorop in de markt te staan bij deze ontwikkeling. Om toch een beter beeld te krijgen van 

mogelijke concurrentie, is daarom gekozen om ook naar bedrijven buiten Nederland te kijken.
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6.2 - CONCURRENTIE IN HET BUITENLAND

25

Mia








Blog activiteit: goed (82 berichten)

Manier van schrijven: inconsistent

Google ranking:

“Growth-Driven Design“ = 3 (Nederlands)

Prijzen / pakketten: informatie niet beschikbaar

Whitepaper over Growth-Driven Design

Blogberichten over het onderwerp



SparkReaction









Blog activiteit: zeer goed (386 berichten)

Manier van schrijven: informeel

Google ranking:

“Growth-Driven Design“ = 52

Prijzen / pakketten: informatie niet beschikbaar

Pijnpunten van bedrijven uit de doelgroep 

beschrijven en hier een oplossing voor bieden

Resultaten en case studies laten zien ter 

overtuiging van de Growth-Driven Design aanpak



The Brit Agency









Blog activiteit: gemiddeld (42 berichten)

Manier van schrijven: informeel

Google ranking:

“Growth-Driven Design“ = ?

Prijzen / pakketten: informatie niet beschikbaar

Hubspot partner label laten zien

Gebruik maken van bewegende beelden, dit 

houdt de aandacht langer vast



New Breed Marketing









Blog activiteit: zeer goed (337 berichten)

Manier van schrijven: informeel

Google ranking:

“Growth-Driven Design“ = 62

Prijzen / pakketten: informatie niet beschikbaar

Tekst ondersteunen door visuals

Call-to-Actions en landingspagina’s gebruiken om 

leads te genereren



Wat duidelijk wordt bij het kijken naar grotere ‘concurrenten‘, is dat er veel aandacht wordt besteed 

aan content. Dit is op de websites te zien, maar vooral ook in de blogs. Enkele concurrenten gebruiken 

visuele elementen op een slimme manier, waardoor de teksten veel sneller duidelijk worden. Ook wordt 

er veel gebruik gemaakt van Call-to-Actions om bezoekers de juiste weg in te leiden. Door middel van 

landingspagina’s kunnen bezoekers, in ruil voor gegevens, gratis offers downloaden.
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7.0 - OP WELKE MANIER KAN GROWTH-DRIVEN DESIGN 
GEÏNTRODUCEERD WORDEN?
Dit hoofdstuk belicht mogelijke uitdagingen en 

kansen bij het lanceren van Growth-Driven Design 

en het introduceren van deze nieuwe aanpak aan 

potentiële klanten. Dit deelonderzoek maakt gebruik 

van meerdere online bronnen en van resultaten en 

inzichten uit voorgaande onderzoeken.

Volgens onderzoek van het CBI falen (in de UK) 

zo’n 60 tot 70 procent van alle nieuwe B2B product 

of dienst lanceringen. Een van de belangrijkste 

redenen hiervoor is, volgens Max Clark (2016), dat 

het vaak veel tijd kost om mensen de voordelen te 

leren. Hoe geweldig de nieuwe dienst ook is, als 

mensen niet snel kunnen begrijpen wat ze er aan 

hebben zal het ook nooit van de grond komen. 

7.1 - KANSEN
Dat het moeilijk is een nieuwe B2B dienst te 

introduceren is duidelijk, maar er liggen ook zeker 

kansen. Bedrijven die een dienst introduceren voor 

een nieuwe, groeiende en/of veranderende markt 

kunnen binnen korte tijd succes behalen.

Doordat Growth-Driven Design nieuw is en, 

zeker in Nederland, nog niet door heel veel 

bedrijven wordt aangeboden, bestaan er op dit 

gebied kansen voor Webs. De markt (lees B2B 

bedrijven) ziet steeds vaker de voordelen van het 

betrekken van bezoekers in het website proces. 

Uit de resultaten van de Marketing Scan (bijlage 4) 

blijkt dat bijna een kwart van alle ondervraagden 

specifiek aangeeft meer inzicht nodig te hebben 

in hun websitebezoekers. Een groot deel van de 

ondervraagden geeft ook aan meer leads te willen 

genereren met hun website. Hier kan Growth-Driven 

Design een grote rol in spelen.



28

7.2 - INTRODUCTIE GUIDELINES
Er liggen voor Webs zeker kansen in het 

introduceren van Growth-Driven Design. In 

Nederland is er nog maar weinig over deze aanpak 

bekend. Juist daarom is het noodzakelijk om van te 

voren een strategie te bepalen. Max Clark (2015), 


Zie de lancering als een proces

Een lancering hoeft niet altijd beschouwd te worden als een (eenmalig) event. Vaak zetten 

bedrijven alles op alles om, na de lancering, zoveel mogelijk de nieuwe dienst te promoten 

binnen een bepaalde periode. Dit levert over het algemeen in het begin zeker wat op, maar wat 

gebeurt er op de lange termijn?

Door de lancering te beschouwen als doorlopend proces, kan er direct aandacht besteed 

worden aan het creëren van relevante content rondom het onderwerp. Dit zorgt voor meer traffic 

en bekendheid. In de tussentijd kan er tijd worden besteed aan het verzamelen van data en 

vervolgens aan het maken van bijv. case studies.


Kortingen bieden

Het team gaat voor het eerst werken met de nieuwe aanpak. Realistisch gezien zal dit in de 

meeste gevallen niet meteen vlekkeloos verlopen. Dit is ook helemaal geen ramp. Sterker nog, dit 

maakt het volgende proces alleen maar beter!

Om de eerste klanten tegemoet te komen, kunnen er kortingen geboden worden. Dit kan voor 

potentiële klanten net de doorslag geven om te kiezen voor onze nieuwe dienst. Deze klanten 

kunnen vervolgens ook ‘gebruikt’ worden voor het ontwikkelen van case studies.

mede-oprichter van Upp B2B, vertelt in een artikel 

een aantal aspecten waarop gelet kan worden bij 

het lanceren van een nieuw product of nieuwe 

dienst in B2B. Deze aspecten kunnen worden 

gebruikt als guidelines bij de uitvoering.


Timing

De tijd van een lancering is ook van belang. De hoeveelheid exposure dat behaalt wordt hangt af 

van verschillende factoren. Tijdens feestdagen zijn er veel mensen vrij, en zijn zij dus niet met hun 

werk bezig. De timing van de lancering is dus zeker iets om rekening mee te houden, vooral bij 

de promotie.
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Sterke visuele identiteit

Een sterke visuele identiteit creëert herkenbaarheid en spreekt potentiële klanten aan. Uit 

onderzoek van Xerox (2014) blijkt dat mensen 80% meer bereid zijn om content te lezen als er 

gebruik is gemaakt van kleur en visuals. Ook blijkt uit een rapport van Social Media Examiner 

(2015) dat 34% van marketeers visuele elementen, na bloggen, als meest belangrijke content 

beschouwen.


Houd het simpel

Het belangrijkste van alles, houd het simpel. Er zullen maar weinig potentiële klanten de moeite 

doen om in de ingewikkelde materie te duiken om zo de nieuwe service te kunnen begrijpen.

Growth-Driven Design is een relatief uitgebreid proces. Van potentiële klanten kan niet verwacht 

worden dat zij pagina’s vol met uitleg gaan lezen. Een groot deel van deze potentiële klanten 

zullen op deze manier direct afhaken.

Niet alles is relevant. Veel aspecten van Growth-Driven Design is alleen voor de uitvoerder 

interessant. Het is bijvoorbeeld voor potentiële klanten totaal niet interessant hoe data wordt 

gemeten en geanalyseerd. Wel is belangrijk welke data er wordt gemeten en wat de resultaten 

zijn van verschillende analyses.
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8.0 - HOE KAN GROWTH-DRIVEN DESIGN SUCCESVOL 
TOEGEVOEGD WORDEN AAN HET AANBOD VAN WEBS?
Aan de hand van de bevindingen en inzichten uit de 

deelvragen wordt er in dit hoofdstuk een antwoord 

gegeven op de hoofdvraag. De hoofdvraag richt zich 

op het introduceren van Growth-Driven Design naar 

potentiële klanten.

Het eerste deel van dit hoofdstuk biedt 

aanbevelingen voor de introductie van Growth-

Driven Design. Het tweede deel beschrijft de aanpak 

van de realisatie.

Houd rekening met...
Bij het toevoegen van Growth-Driven Design aan het 

aanbod van Webs, en voornamelijk de manier van 

introduceren naar potentiële klanten, dient er met 

een aantal aspecten rekening gehouden te worden.

Waarde creëren

Potentiële klanten moeten weten wat ze aan de 

nieuwe dienst hebben, maar ook wat de dienst 

inhoudt en waarom ze daarvoor juist bij Webs 

moeten zijn. Uit de antwoorden van potentiële 

klanten (bijlage 3 en 4), blijkt dat Growth-Driven 

Design daadwerkelijk iets kan toevoegen voor de 

groei van deze bedrijven. De content zal worden 

ingedeeld aan de hand van de Buyer Journey, 

beschreven door Hubspot, 2016.

In de Awareness fase is men zich bewust wat er 

mis gaat in het website proces, maar weet men 

nog geen oplossing. In deze fase wordt uitgelegd 

waarom Growth-Driven Design interessant is voor 

potentiële klanten.

In de Consideration fase weet men de mogelijke 

oplossing voor hun probleem, maar moeten ze 

overtuigd worden dat de geboden oplossing 

daadwerkelijk de beste oplossing is. In deze fase 

wordt in meer detail uitgelegd wat de term Growth-

Driven Design inhoudt.
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Vervolgens is men in de Decision fase overtuigd van 

de oplossing, maar weet men nog niet welk bedrijf 

ze willen inschakelen. In deze fase wordt duidelijk 

gemaakt hoe Webs potentiële klanten verder kan 

helpen met Growth-Driven Design.

Ik heb een keyword onderzoek uitgevoerd waar 

het content team op verder kan bouwen. Deze 

keywords zijn onderverdeeld in de verschillende 

fases van de Buyer Journey. Ook heb ik een aantal 

blogtitels voor opgesteld (zie bijlage 7).

Content ondersteunen door visuele elementen

Mensen zijn sneller bereid om content te lezen als 

er gebruik gemaakt is van kleur en visuals (Xerox, 

2014). Ook kunnen visuals de tekst verduidelijken.

Main focus op de maakindustrie

Wat kan Growth-Driven Design toevoegen voor 

bedrijven in de maakindustrie? Het antwoord op 

deze vraag zal in iedere uiting van de nieuwe dienst 

terug moeten komen. De voordelen van Growth-

Driven Design kunnen op deze manier, aan de hand 

van daadwerkelijke pijnpunten binnen de doelgroep, 

ingestoken worden binnen de content.

Social media promotie

Uit hoofdstuk 5.4 blijkt dat de meest efficiënte 

platformen voor promotie LinkedIn (leadgeneratie) 

en Facebook (exposure) zijn. Blogberichten 

kunnen hier gedeeld worden, maar ook kunnen 

deze platformen worden gebruikt voor betaalde 

advertenties, gericht op mensen en bedrijven in de 

maakindustrie.

De aanpak
Het is tijd om tot actie over te gaan. Met de 

verkregen informatie vanuit het onderzoek wordt er 

een uitwerkingsplan gemaakt.

Nieuwe website

In de eerste plaats wordt er gezorgd voor een 

website die de nieuwe proposities van Webs kan 

ondersteunen. Deze nieuwe proposities, waar 

Growth-Driven Design er één van is, zullen samen 

met inbound marketing leidend worden in de flow 

van de website. 

Inrichting Call-to-Actions website

Een Call-to-Action (CTA) wordt in de 

marketingwereld veel gebruikt om potentiële klanten 

over te halen een handeling te verrichten. Wanneer 

men op een CTA klikt wordt er in de meeste 

gevallen een content offer aangeboden, in ruil voor 

wat informatie over de persoon die de actie uitvoert. 

De CTA leidt dan naar een landingspagina met een 

formulier. Als dit formulier is ingevuld kan er een 

offer gedownload worden. Op deze manier krijgt 

Webs direct te zien wie er geïnteresseerd is.

De CTA’s zullen via het Hubspot systeem ingericht 

gaan worden en vervolgens worden geïntegreerd in 

de nieuwe website.

Concept landingspagina

Naast de uitwerking van de nieuwe website wordt 

er ook een concept gemaakt, die gericht is op 

Growth-Driven Design. Gebaseerd op resultaten uit 

voorgaande onderzoeken wordt een visualisatie 

gemaakt.
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9.0 - BOUWEN EN LANCEREN
De resultaten uit het onderzoek wijzen uit dat 

Growth-Driven Design meer kan bieden voor 

potentiële klanten. Er is een beeld van de directe en 

indirecte concurrentie geschetst en er zijn guidelines 

opgesteld voor het introduceren van Growth-Driven 

Design. Het is tijd om te starten met de uitwerking.

9.1 - VERNIEUWING WEBS.NL
Door de komst van de twee nieuwe proposities, 

Growth-Driven Design en Inbound Sales, is het 

noodzakelijk de website hierop in te richten. De drie 

proposities komen centraal te staan op de website.

Tijdens het hele proces wordt ik meegenomen bij 

alle meetings en brainstormsessies rondom de 

vernieuwing van de website. Het team dat zich 

bezig houdt met deze vernieuwing bestaat uit zes 

personen, waarvan ieder een eigen rol heeft binnen 

het project. Mijn rol is front-end developer en mijn 

voornaamste taken zijn het adviseren bij de strategie 

rondom Growth-Driven Design en ook de front-end 

ontwikkeling van de gehele nieuwe website.

Aan de hand van mijn onderzoek heb ik mijn visie 

op het gebied van Growth-Driven Design duidelijk 

kunnen maken. Tijdens brainstormsessies en 

besprekingen met het team zijn we samen tot een 

aantal interessante punten gekomen die vervolgens 

verwerkt worden in de website (bijlage 8). Enkele 

punten zijn:

•	 Propositie pagina’s indelen vanuit de Buyer 

Journey: Waarom Growth-Driven Design, Wat is 

Growth-Driven Design en Growth-Driven Design 

diensten

•	 Voordelen benoemen aan de hand van de 

pijnpunten van potentiele klanten

•	 Van de huidige klanten altijd eerst bedrijven in 

de maakindustrie laten zien

Met het front-end framework Foundation, ben ik aan 

de slag gegaan met de ontwikkeling. Een van de 

belangrijkste toevoegingen aan de nieuwe website 

is de Growth-Driven Design pagina. Samen met 

Inbound Marketing en Inbound Sales kun je dit zien 

als de kern van de website.

De homepagina en de Growth-Driven Design pagina 

van webs.nl is op de volgende pagina te bekijken.
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Het resultaat is live te bekijken op www.webs.nl

De nieuwe website

Homepagina
Webs.nl

Growth-Driven Design pagina
Webs.nl

https://www.webs.nl/
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9.2 - INRICHTING CALL-TO-ACTIONS
Het bouwen van een nieuwe website moet natuurlijk 

ook iets opleveren. Call-to-Actions helpen hierbij. 

Wanneer een potentiële klant op de website komt 

en geïnteresseerd is, zorgen CTA’s ervoor dat ze 

getriggerd worden gegevens achter te laten in ruil 

voor gratis informatie.

Voor ieder offer heb ik verschillende CTA’s gemaakt 

in Hubspot. Deze CTA’s bevatten ‘tracking links’ 

waardoor bijgehouden kan worden waar men het 

meest in is geïnteresseerd. CTA’s zijn er dus voor om 

van bezoekers leads te maken, en uiteindelijk van 

deze leads echte klanten te maken.

De volgende afbeeldingen laten een overzicht van 

verschillende CTA’s zien die ik heb gemaakt en ook 

de instellingen om ervoor te zorgen dat de juiste 

informatie op de juiste plek beschikbaar wordt.

Onderstaande afbeelding is een voorbeeld van een 

CTA op de Growth-Driven Design pagina.
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9.3 - CONCEPT LANDINGSPAGINA
Vanuit de uitkomsten van het onderzoek heb 

ik een concept ontwikkeld in de vorm van een 

landingspagina. Deze landingspagina kan ingezet 

worden wanneer potentiële klanten meer informatie 

willen krijgen van Growth-Driven Design. Tijdens het 

downloaden van een whitepaper zit men gebruikelijk 

nog in de Awareness fase van de Buyer Journey. Dit 

is het perfecte moment om potentiële klanten de 

term op een visuele en laagdrempelige manier uit te 

leggen.

Het concept is visueel en simpel. Een simpele 

animatie beeld de nieuwe webdesign aanpak uit, 

zonder daarbij teveel in details te treden. De details 

leest men in het whitepaper.

De afbeelding rechts laat het ontwerp van de 

landingspagina zien. Binnen de afbeelding van 

de laptop worden steeds elementen gewijzigd. 

Aan de rechterkant ziet men steeds nieuwe leads 

binnenstromen dankzij de aanpassingen aan de 

website. Dit illustreert dan ook de gedachte van 

Growth-Driven Design.
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10.0 - CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Dit hoofdstuk geeft conclusies met betrekking tot de 

introductie van Growth-Driven Design, en geeft ook 

een aantal aanbevelingen die wellicht waardevol 

kunnen zijn voor Webs.

10.1 - CONCLUSIES
Het toevoegen van Growth-Driven Design biedt 

nieuwe kansen voor Webs. De vraag naar website 

optimalisatie en het creëren van inzicht in het 

bezoekersgedrag is aanwezig bij potentiële klanten. 

Door het toevoegen van Growth-Driven Design 

speelt Webs goed in op de veranderende behoeftes 

in de markt.

De concurrentie loopt achter op het gebied van 

Growth-Driven Design. In Nederland zijn nog bijna 

geen bedrijven die deze nieuwe webdesign aanpak 

aanbieden. Hier kan zeker van geprofiteerd worden.

De nieuwe website van Webs zorgt ervoor dat 

de nieuwe proposities beter tot z’n recht komen. 

Door de verschillende CTA’s die in de website zijn 

verwerkt, zou de stap van bezoeker naar lead beter 

moeten verlopen. Het is nu tijd om te meten of het 

aantal leads ook daadwerkelijk omhoog gaat.

10.2 - AANBEVELINGEN
Vanuit conclusies en informatie uit het onderzoek 

zijn een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze 

aanbevelingen kunnen van waarde zijn voor Webs 

en gaan voornamelijk over het (beter) bedienen van 

potentiële klanten in hun behoeftes.

Meten en verbeteren

Blijf de nieuwe website structureel in de gaten 

houden, oftewel pas het Growth-Driven Design 

principe toe op de eigen website. Blijf kijken 

naar welke CTA’s het best werken en welke juist 

het slechts. Kijk ook naar andere statistieken die 

beschikbaar zijn. Op deze manier worden potentiële 

klanten nog beter geholpen, en kan Webs profiteren 

met meer traffic, meer leads en meer klanten.

Blijven bloggen

Zorg ervoor dat er ook berichten over Growth-Driven 

Design worden gepubliceerd. Een groot deel van 

de potentiële klanten komen binnen via het blog. 

Zonder artikelen over Growth-Driven Design zullen 

zij dus ook niet de propositie pagina vinden.

Richt relevante content offers in

Op dit moment zijn er voor Growth-Driven Design 

nog geen content offers beschikbaar. Zorg daarom 

voor een whitepaper of e-book, waar bezoekers 

meer kunnen lezen over het onderwerp. Kijk ook 

eens naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen 

van een digitale tool om in te zetten als offer. Dit kan 

Webs helpen meer leads te genereren voor Growth-

Driven Design.
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TERUGBLIK EN REFLECTIE
Voordat ik begon met zoeken naar een afstudeerstage wist ik al wat ik zocht in een stagebedrijf. Dit was: 

een groter bedrijf dan mijn vorige stages, een bedrijf waar ik uitgedaagd kon worden op technisch vlak 

en een bedrijf waar ik meer van marketing kan leren. Meer leren van front-end development en marketing 

waren ook mijn belangrijkste leerdoelen.

Als ik kijk naar Webs, en wat ik daar heb geleerd, kan ik alleen maar zeggen dat ik de juiste keuze heb 

gemaakt. Gedurende mijn stageperiode heb ik veel van marketing geleerd en daar ben ik erg blij mee.

Ook op het gebied van front-end development heb ik veel geleerd. Op de eerste plaats van het Foundation 

framework, maar ook van javascript/jquery ben ik meer te weten gekomen.

In plaats van het uitwerken van een campagne rondom Growth-Driven Design heb ik de complete nieuwe 

website van Webs in elkaar mogen zetten. De realisatie is uiteindelijk dus een stuk breder getrokken. Het 

team heeft mij, gedurende mijn stageperiode, erg betrokken bij dit proces. Vanzelfsprekend is dit voor mij 

dan ook zeer waardevol geweest.

Qua voortgang van mijn onderzoek heb ik altijd goed op schema gezeten. Dat was maar goed ook, want 

andere deadlines verschoven nogal eens vaak. Tijdens de vernieuwing van de website heb ik, door externe 

vertragingen, uiteindelijk bijna twee weken later pas kunnen beginnen. Ook qua aanlevering van de 

content liep het niet helemaal volgens plan. Dit zorgde uiteindelijk voor extra stress en minder tijd die ik kon 

besteden aan het afronden van de scriptie. Uiteindelijk ben ik erg blij dat het toch gelukt is.

Wat ik achteraf anders had gedaan was voornamelijk het beter inschatten en inplannen van taken. Dit had 

mij de laatste weken flink wat tijd en stress bespaard.

Al met al ben ik blij dat ik bij Webs mijn afstudeerstage heb mogen uitvoeren. Ik zou het zo weer overdoen!
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 - ONDERZOEK GROWTH-DRIVEN DESIGN

Onderzoek Growth-Driven Design 
 
Tijdens dit onderzoek wordt duidelijkheid geschept over het onderwerp Growth-Driven Design. Het 

onderzoek is bedoeld ter oriëntatie van de afstudeeropdracht, maar ook ter verduidelijking van het 

onderwerp voor geïnteresseerden. 

 

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 

– Wat is Growth-Driven Design? 

– Wat zijn de verschillende fases en wat houden deze in? 

– Wat zijn de voor- en nadelen van Growth-Driven Design? 

– Welke gebruikersdata is relevant en hoe kan hierop ingespeeld worden? 

– Hoe ziet het kostenplaatje eruit van een gemiddeld Growth-Driven Design proces? 
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Wat is Growth-Driven Design? 
Voor veel bedrijven is het besluit om een nieuwe website te laten bouwen en vervelende opgave. 

De voornaamste redenen hiervoor zijn dat het vaak veel tijd kost, stress oplevert en het resultaat 

tegenvalt (qua website visits, leads, etc.). Veel verschillende zaken moeten geregeld worden. Wat 

wordt de inhoud, welke pagina's komen in het menu, welke uitstraling moet de site krijgen, etc. 

Deze keuzes worden veelal gemaakt door iemand die is aangewezen door het bedrijf, maar zelf 

weinig kennis of inzicht heeft m.b.t. webdesign of user experience. Ook valt het resultaat 

marketingtechnisch vaak tegen. Het aantal website bezoekers is niet of nauwelijks gestegen en/of 

het aantal leads is niet wat er vooraf als doel werd gesteld. Men vergeet vaak dat een 

bedrijfswebsite een van de belangrijkste marketing asset is. 

 

Growth-Driven Design is een relatief nieuwe aanpak voor het realiseren van (re-)design projecten. 

In plaats van het traditionele traject waarbij gemiddeld drie maanden wordt gewerkt aan het in 

elkaar zetten van een nieuwe website, en deze vervolgens niet of nauwelijks verandert tot het 

volgende re-design, komt de site met Growth-Driven Design in een doorlopend iteratief proces 

terecht. Dit doorlopend iteratief proces zorgt ervoor dat de website constant geüpdatet wordt. Deze 

updates worden gedaan aan de hand van gebruikersdata. Het gebruikersgedrag wordt constant 

bijgehouden. Uit de data van gebruikers kunnen patronen worden herkend. Vanuit daar kunnen er 

conclusies worden getrokken en verbeteringen worden doorgevoerd in de website. 

 

Inbound marketing en sales zijn verbonden met het Growth-Driven Design proces. Iedere 

verbetering die gedaan wordt aan de website, wordt in de gaten gehouden door zowel marketing 

als sales. Hierdoor is het mogelijk om gemakkelijk experimenten uit te voeren en hiervan snel het 

resultaat te kunnen meten. 
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Wat zijn de verschillende fases en wat houden deze in? 
Growth-Driven Design kent, volgens Hubspot, twee fases. De eerste fase speelt zich af in het 

begin van het traject (twee tot drie maanden) en de tweede fase is een doorlopend iteratief proces 

dat gedurende de overige contractsduur door blijft lopen. 

Fase 1: Strategy, Wishlist en Launchpad Website 

Growth-Driven Design begint net als een traditioneel proces, bij het bepalen van een strategie. 

Hier worden de doelen, de doelgroep in de vorm van Buyer Persona's en de content strategie 

bepaald. Ook wordt gekeken hoe het design en de structuur van de website op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Door middel van een website audit en workshops met stakeholders kunnen deze 

zaken worden besproken en bepaald. 

 

Het bedrijf maakt een wishlist met daarop alle pagina's en features die ze voor ogen hebben 

binnen hun nieuwe website. Vervolgens wordt er gezamenlijk gekeken naar deze wishlist en hier 

(ongeveer) 20% van geselecteerd. Deze 20% vormt de Launchpad Website. 

 

Zodra de strategie voor beide partijen duidelijk is en de essentiële pagina's en features uit de 

wishlist zijn geselecteerd, wordt er begonnen aan de Launchpad Website. Deze Launchpad 

Website wordt normaal gesproken in 30 tot 45 dagen gelanceerd en bevat alle belangrijke functies 

en pagina's. Na de lancering wordt er pas gekeken naar toevoegingen en verbeteringen. 

 

Deze eerste fase wordt doorgaans bij aanbieders vaak opgedeeld in twee delen. De Launchpad 

Website als aparte fase. Dit maakt het overzichtelijker voor klanten, omdat de Launchpad Website 

eigenlijk de bouw van de website is. 

Fase 2: Continuous Improvement 
Bij het traditionele designproces is het project klaar wanneer de website gebouwd is en de klant 

tevreden is. Bij Growth-Driven Design begint het project op dat moment pas. Wanneer de 

Launchpad Website gelanceerd wordt, valt er nog een hoop te verbeteren. Door het snel lanceren 

van een website die de minimale eisen bevat, kunnen er in het volgend stadium steeds nieuwe 

features worden toegevoegd. Deze nieuwe features worden nauwlettend in de gaten gehouden. 

Komen er bijvoorbeeld meer leads door de nieuwe toevoegingen (of juist niet)? 

 
De Continues Improvement fase is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is de Website 

Hierarchy. Het tweede deel is de Continuous Improvement Cycle. Deze twee delen werken hand in 

hand samen. Bij het doorlopen van de Website Hierarchy wordt de Continuous Improvement Cycle 

gebruikt om verbeteringen door te voeren. 
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Website Hierarchy 
De Website Hierarchy dient meer als een checklist tijdens het verbeteren, experimenteren en 

evalueren van de website. Het is niet perse nodig om iedere stap, in de volgorde zoals 

onderstaande afbeelding, te doorlopen (enkele bedrijven zullen al een paar stappen goed op orde 

hebben). 

 

Stap 1: Audience 
Wanneer men weinig maandelijkse bezoekers heeft is het lastig de juiste data te analyseren. Een 

website met 50 unieke bezoekers per maand heeft altijd meer moeite met betrouwbaarheid van 

data dan een website met 3000 unieke bezoekers per maand. De inzichten die uit de data gehaald 

kunnen worden, moeten natuurlijk ook betrouwbaar zijn. Door een grotere hoeveelheid unieke 

bezoekers te creëren, wordt het makkelijker om patronen te vinden in gebruikersgedrag. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Zorg voor een 
consistente en 
voorspelbare flow van 
nieuwe bezoekers op 
de site 

Iedere maand (nieuwe) 
unieke bezoekers 

Analytics > unique 
visitors 

SEO, rankings, de 
hoeveelheid blogposts, 
links, etc. 
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Stap 2: Value 
Alle elementen op de website dienen ervoor te zorgen dat ze een pijnpunt van gebruikers 

wegnemen. Met andere woorden, elementen moeten echt van waarde zijn voor gebruikers. Ook 

hoge kwaliteit content is erg belangrijk. Door content aan te bieden waar men iets aan heeft, zal de 

traffic omhoog gaan en blijven gebruikers langer op de site. Met behulp van een unieke 

gebruikerservaring komt het doel een stuk dichterbij. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Alle elementen op de 
site moeten van 
waarde zijn voor 
bezoekers 

Vind je element-x 
handig/nuttig? (op een 
schaal van 1 tot 10) 

Single question 
slide-up (pop-up op de 
site met deze ene 
vraag) 

Bounce of exit rate, 
tijdsduur op de site, 
hoe vaak geshared, 
etc. 

 

Stap 3: Usability 
Gebruikers moeten een website direct kunnen begrijpen en kunnen bedienen. Belangrijke content 

moet meteen gevonden kunnen worden. Als dit niet het geval is, zullen gebruikers snel weer 

verdwijnen. Een lage tijdsduur per gebruiker is dus vaak het resultaat van slechte usability. Om de 

leercurve te verminderen is het slim de interface in te richten naar iets wat voor gebruikers al 

bekend is. Kijken naar gebruikers die een taak niet hebben voltooid kan ook interessant zijn. 

Uiteindelijk ontstaan er patronen waaruit opgemaakt kan worden waar de problemen liggen. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

De website is intuïtief 
en is gemakkelijk in 
gebruik 

Percentage van 
gebruikers die een 
specifieke taak (op 
pagina-x ) hebben 
voltooid 

Event trigger rapport 
van de gebruikers 

Bounce of exit rate, 
support tickets, Net 
Promoter Score (NPS), 
etc. 

 

Stap 4: Conversion Rate Optimization (CRO) 
Om een hogere conversie te kunnen behalen zullen alle onduidelijkheden en pijnpunten van 

gebruikers geëlimineerd moeten worden. Door gebruik te maken van gebruikers segmentatie 

kunnen patronen worden ontdekt voor een specifiek gedeelte van de gebruikers. Bijvoorbeeld voor 

mensen die alleen op een smartphone gebruik maken van de site. Als deze groep een hoger 

drop-off percentage heeft, wordt duidelijk dat er in de 'mobile experience' verbetering te halen valt. 
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De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Elimineer alle 'friction 
points' tussen de 
eerste en laatste stap 
van het 
conversieproces 

Het percentage 
gebruikers die de 
stappen in het 
conversieproces 
hebben voltooid 

Funnel tracking (welke 
stap haken gebruikers 
af) 

Percentage voltooid bij 
iedere stap in het 
proces 

 

Stap 5: Stickiness 
Blijven gebruikers hangen op de site of bezoeken ze een pagina en komen ze daarna nooit meer 

terug? In het meest ideale geval blijven gebruikers steeds terugkomen. Het is dan natuurlijk wel 

van belang om kwalitatieve en relevante content te bieden. Ook zorgt een prettige 

gebruikerservaring voor een stijging in trouwe gebruikers. Gebruikers hebben steeds een reden 

nodig om terug te keren. Door het analyseren van gebruikersdata kan worden opgemaakt 

waardoor gebruikers sneller geneigd zijn om terug te keren of juist nooit meer terug te keren naar 

de site. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Gebruikers blijven 
terugkeren naar de 
website om nieuwe 
problemen op te 
lossen. 

Hoeveelheid visits per 
gebruiker in een 
x-aantal dagen tijd 

Return visit event in 
analytics 

Hoeveelheid 
subscribers, visits 
(specifieke sectie), 
volgers op social 
media 

 

Stap 6: Personalization 
Personalisatie maakt de gebruikerservaring uniek. De meest gebruikte vorm van personalisatie 

gebeurd door middel van geografische locatie. Dit is een begin, maar wanneer er meer informatie 

beschikbaar is van een gebruiker is het zonde hier niets mee te doen. Zo klinkt 'Welkom Harrie!' 

een stuk persoonlijker dan 'Welkom lezer!'. Voor de gebruiker roept dit een heel ander gevoel op. 

Ook wordt het zo mogelijk om verschillende content te laten zien aan verschillende 

gebruikersprofielen. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric 

Personaliseer de gebruikerservaring per 
bezoekersprofiel om ze het best te kunnen 
helpen 

Maak een personalisatie strategie en focus op 
de bovenstaande hiërarchie stappen voor elk 
bezoekersprofiel 
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Stap 7: Assets 
Assets zijn alle dingen die waarde hebben voor het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn social media 

volgers, blogberichten, een e-mail database en vooral ook de website. Een website zelf heeft ook 

assets, elementen die van waarde zijn voor de website zelf dus. Assets zijn ervoor om problemen 

van gebruikers op te lossen en hen zowel tijd, geld als frustraties te besparen. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Maak je assets zo 
waardevol dat 
bezoekers ervoor 
zouden willen betalen 
(maar je biedt ze gratis 
aan) 

Genereer Qualified 
Leads door een asset 

Maak een Lead 
Scoring System en 
zorg ervoor dat je kan 
zien hoeveel leads er 
van een specifieke 
asset afkomen 

Hoeveelheid visits per 
asset, totale leads, 
social media shares, 
etc. 

 

Stap 8: Promoters 
Wanneer alle stappen succesvol zijn doorlopen en de website tevreden/trouwe gebruikers heeft, 

kan er gekeken worden naar wat de gebruiker voor het bedrijf kan betekenen. Als gebruikers 

tevreden zijn en terug blijven komen, zullen ze sneller geneigd zijn om anderen over hun positieve 

ervaringen te vertellen. Vandaar dat het deelproces zo natuurlijk mogelijk over moet komen. 

Gebruikers moeten zich niet geforceerd voelen om iets te delen, maar ze moeten het uit eigen 

initiatief willen. 

 

De doelstelling binnen deze stap: 

Doel Focus Metric Meetbaarheid Leading Indicators 

Zorg voor organische 
mond-tot-mond-reclam
e voor een gewenste 
actie 

1. Referral Ratio > 1.0 
(hoe hoger hoe beter) 
2. Snelheid van het 
referral proces (zo snel 
mogelijk) 

Tracking codes 
(referral codes om 
gemakkelijk bij te 
houden van welke 
gebruiker de referral 
komt) 

Social media shares, 
e-mail invites, etc. 
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Continuous Improvement Cycle 
De Continuous Improvement Cycle is het proces waarmee verbeteringen worden gedaan binnen 

de Website Hierarchy. Wanneer er bijvoorbeeld gewerkt wordt binnen stap 1 van de Website 

Hierarchy (Audience), kan het zijn dat er gewerkt wordt aan verbeteringen in SEO. Dit actiepunt 

wordt als volgt aangepakt: 

 

 

Stap 1: Plan 
In de eerste stap van de Continuous Improvement Cycle wordt beslist welke actiepunten het 

belangrijkst zijn voor het behalen van de focus metric. De focus metric die wordt uitgevoerd hangt 

af van de fase binnen de Website Hierarchy. In de value fase komen bijvoorbeeld andere 

actiepunten aan bod dan in de personalisatie fase. 

 

Hoe? 
1. Bekijk en review de vorige cycle 

2. Analyseer gebruikersdata en herken patronen 

3. Overleg focus metric met anderen en deel ideeën 

 

Stap 2: Build 
Een sprint waarin gewerkt wordt om de actiepunten met de hoogste impact zo snel mogelijk te 

implementeren. De snelheid moet niet ten koste gaan van de kwaliteit, maar het is de bedoeling in 

iedere sprint zo efficiënt mogelijk met de tijd om te gaan om in korte tijd zoveel mogelijk resultaat te 

kunnen boeken. 

 

Hoe? 
1. Bekijk en ontleed de actiepunten (wie, wat, hoeveel tijd, etc.) 

2. Voor experimenten uit 

3. Help elkaar met taken 

4. Doe kwaliteitschecks voor ieder experiment 

5. Lanceer experimenten 
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Stap 3: Learn 
Door de gebruikersdata uit verschillende experimenten te analyseren, kunnen patronen worden 

herkent. Een patroon kan bijvoorbeeld zijn dat mobiele gebruikers een taak veel vaker niet 

voltooien dan desktop gebruikers. De gebruikersdata kan dus gebruikt worden om inzichten te 

krijgen in het gebruikersgedrag en hier vervolgens op verbeteren. 

 

Hoe? 
1. Laat experimenten doorlopen tot er voldoende data beschikbaar is 

2. Blijf vragen stellen om te achterhalen of de hypothese correct is 

3. Bepaal wat de volgende stap is op basis van resultaten/inzichten 

4. Documenteer bevindingen 

 

Stap 4: Transfer 
Help elkaar door alle bevindingen te delen, binnen het team maar ook met de klant. Het is 

belangrijk elkaar op de hoogte te houden van nieuwe inzichten binnen het gebruikersgedrag. 

 

Hoe? 
1. Bespreek globale vorderingen ten opzichte van de gestelde doelen 

2. Evalueer laatste actiepunten 

3. Deel aanbevelingen voor actiepunten met andere team (indien er meerdere teams 

aanwezig zijn) 
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Wat zijn de voor- en nadelen van Growth-Driven Design? 
Deze nieuwe aanpak kent zowel voor- als nadelen. Hieronder zijn de meest belangrijke voor- en 

nadelen, vanuit het oogpunt van potentiële klanten, op een rijtje gezet. 

 

Voordelen 
– Snellere lancering van de website 

Doordat Growth-Driven Design gebruik maakt van de Launchpad Website, kan de site in 

enkel 30 tot 45 gelanceerd worden. De website bevat alle essentiële functionaliteiten, maar 

de minder belangrijke elementen zijn weggelaten om het proces te kunnen versnellen. Op 

deze manier kan er zo snel mogelijk data worden verzameld van gebruikers. 

– Gebruikers staan centraal 

Dit betekent dat er minder lastige (design)keuzes gemaakt hoeven te worden door mensen 

die hier eigenlijk te weinig verstand van hebben. Veel van deze keuzes worden, al dan niet 

na verloop van tijd, gemaakt door de echte bezoekers van de site. 

– Minder opstartkosten en verspreid over een langer termijn 

Anders dan bij een traditioneel proces, waarbij het hele project vaak een vaste prijs krijgt, 

wordt het bij Growth-Driven Design verpakt in een retainer. Doordat de website continue 

wordt verbeterd, worden de kosten ook verdeeld over een langer termijn. 

– Continue geoptimaliseerd 

De website wordt continu geoptimaliseerd voor gebruikers. Door data te analyseren en 

trends te spotten in het gebruikersgedrag, kan er constant verbeterd worden om de website 

voor de gebruiker zo optimaal mogelijk te houden. 

– Perfect in combinatie met inbound marketing 

In het inbound marketing proces worden statistieken verzameld en staat de gebruiker 

centraal. Dankzij Growth-Driven Design is dit nu ook het geval in het designproces. Door 

deze twee processen samen te voegen ontstaat er een ijzersterk proces die gebruikers van 

begin tot eind voorziet van oplossingen. 

– Hogere conversie 

Door constant de website te verbeteren op basis van gebruikersdata, wordt de website 

meer en meer van toegevoegde waarde voor gebruikers. Door te voldoen aan de wensen 

van de gebruikers, stijgt het aantal bezoekers, komen er meer leads binnen en stijgt 

uiteindelijk de conversie. 

 

Nadelen 
– Nooit klaar 

Bij het traditionele traject is er altijd een deadline. Gemiddeld genomen is deze deadline na 

drie maanden, en dit betekent dan ook dat het project binnen deze tijd klaar is. Bij een 
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Growth-Driven Design traject is er eigenlijk nooit een harde deadline. Het is een doorlopend 

proces, waarin constant geïtereerd wordt. 

– Verandering 

Growth-Driven Design is een relatief nieuw begrip. Bedrijven moeten daardoor wel een 

open houding hebben en niet blijven vasthouden aan het bekende traditionele proces. Dit is 

vaak makkelijker gezegd als gedaan. Bedrijven zullen dus echt overtuigd moeten worden 

van de kracht van Growth-Driven Design. 

– Duurder 

Op lange termijn is deze aanpak een stukje duurder. De opstartkosten zijn minder, maar 

hier komen maandelijkse kosten voor terug. 

 

Conclusie 
Eerlijk is eerlijk, niet iedereen heeft baat bij Growth-Driven Design. Toch heeft het vele voordelen 

voor bedrijven die iets meer verwachten van hun website. 

 

Bedrijven die doorgaans niet bezig zijn met hun website, geen of weinig content schrijven en qua 

online marketing weinig ondernemen, zullen met een traditioneel re-design proces voldoende 

kunnen bereiken. 

 

Voor bedrijven waarbij de website een essentieel deel uitmaakt van het aanschafproces, is 

Growth-Driven Design een echte uitkomst. De nieuwe site lanceert eerder en de 

gebruikerservaring wordt verbeterd. Hierdoor zal de conversie, en dus ook de inkomsten, stijgen. 
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Welke gebruikersdata is relevant en hoe kan hierop ingespeeld worden? 
 

 

– Totaal aantal visits website (Hubspot dashboard > Reports > Sources) 

– Percentage voltooide en afgebroken taken (kijken waardoor gebruikers afhaken bij bijv. 

formulieren) 

– Tijdsduur gebruikers op de site/pagina 

– Aantal gebruikers die terugkomen naar de site 

– Heatmaps (waar klikken gebruikers op, tot hoever wordt er gescrold) (Hotjar) 

– Verschillende browsers van gebruikers 

– Zoekgedrag van gebruikers (welke pagina's zijn niet goed te vinden, nieuwe ideeën voor 

keywords) 

– Laatste pagina waar gebruikers op hebben gekeken voordat ze van de site afgaan (exit 

pages) 

– Geografische locatie van gebruikers (automatisch standaard taal kiezen, automatisch 

prijzen in de juiste eenheid) 

– Dag en tijdstip op site (vooral handig voor social media promoties) 

 

Als laatste is het van belang steeds het aantal leads en de conversie in de gaten te houden. Alle 

experimenten die worden gedaan, moeten er uiteindelijk voor zorgen dat de conversie en het 

aantal leads toenemen. 
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Hoe ziet het kostenplaatje eruit van een gemiddeld Growth-Driven 
Design proces? 
Een groot voordeel voor aanbieders van Growth-Driven Design is dat het over het algemeen 

'retainer based' is. Dit wil zeggen dat er geen 'fixed price' wordt afgesproken (wat bij traditionele 

projecten vaak het geval is), maar dat er maandelijks een bepaald bedrag wordt betaald. Doordat 

een Growth-Driven Design project een doorlopend iteratief proces is, krijgen aanbieders meer 

financiële zekerheid. 

 

Om de prijs van het pakket te kunnen bepalen, is het belangrijk te weten wat de werklast gaat 

worden. Hoeveel werknemers gaan in het team werken en hoeveel uur. Per fase dient dit te 

worden berekend. 

 

Strategie 
Bepaal hoeveel minimale werklast het bepalen van een strategie gaat kosten. Bepaal ook hoeveel 

werklast het gaat kosten voor bedrijven met een groter budget (wat kan er nog meer gedaan 

worden om een zo sterk mogelijke strategie te creëren). Deze stap mag nooit overgeslagen 

worden, want zonder een goede strategie kunnen nooit de juiste resultaten worden behaald. 

 

Launch Pad Website 
Om de werklast van de Launchpad Website te kunnen bepalen, wordt er met de klant en prospects 

gepraat en de bestaande site wordt geanalyseerd. Vervolgens wordt de site gesplitst in 

High/Medium/Low impact pages om erachter te komen wat de belangrijkste elementen zijn en dus 

als eerste moeten worden uitgewerkt. De pagina's met de hoogste impact krijgen dus ook het 

meeste werklast. Doorgaans wordt er een marge (5 tot 8%) toegevoegd aan de totale werklast, 

zodat er later in het proces geen verrassingen kunnen voorkomen. 

 

Continuous Improvement 
In de derde stap van het Growth Driven Design proces wordt er gekeken naar wat de werklast in de 
cycles gaat worden. Hubspot geeft een indicatie voor de minimale werklast per stap in de cycle: 
 
Plan Build Learn Transfer Totaal 

4 uur 10 uur 3 uur 3 uur 20 uur 
 
De prijs van de continuous improvement stap is per maand. Deze stap wordt iedere maand 
herhaald. Uitgaand van bovenstaande werklast kan de minimale maandelijkse prijs worden 
berekend. 
 
20 uur x $100 per uur (gemiddelde industrie) = $2.000 / maand (volgens Hubspot Academy) 
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Het gemiddeld aantal uur in een Growth Driven Design retainer ligt tussen de 35 en 65 uur. 
Gemiddeld wordt er dus tussen de $3.500 en $6.500 / maand gevraagd. 
 
De werklast is specifiek voor het Growth Driven Design proces. Wanneer ook inbound marketing 

en sales in het pakket zit, dient de werklast hiervan opgeteld te worden in het kostenplaatje. 
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BIJLAGE 2 - KLANTONDERZOEK

Klantonderzoek 

 

Om te weten waar op richten gaat worden is het van belang te weten wie de potentiële klanten zijn. 

In dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

 

– Op welke doelgroep wil Webs zich gaan richten? 

– Waar liggen de knelpunten voor deze klanten in het traditioneel (re-)design proces? 

– Wat kan Growth-Driven Design toevoegen voor deze klanten? 

– Op welke kanalen zijn deze klanten actief, en dus te bereiken? 

 

Op basis van de onderzochte informatie zijn er Buyer Persona's ontwikkeld. Deze persona's 

dienen ervoor om een beeld te scheppen van ideale klanten. 
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Op welke doelgroep wil Webs zich gaan richten? 

 

De doelgroep waar Webs zich (voornamelijk) op wil richten zijn Nederlandse bedrijven in de 

maakindustrie. 

 

De maakindustrie 
 

 
De Nederlandse maakindustrie heeft (nog steeds) een belangrijk aandeel in het bruto nationaal 

product. Uit onderzoek van Panteia (2014) blijkt dat de (maak)industrie zorgt voor ongeveer 12% 

van het totale arbeidsvolume van Nederland. Hoewel de groei in deze sector niet consistent kan 

worden genoemd, is de (maak)industrie nog altijd de op een na grootste sector qua 

arbeidsvolume. Ook is de industriële sector goed voor 55% van de totale export van Nederland. Dit 

bedraagt ruim €70 miljard en maakt de industrie de belangrijkste sector voor de Nederlandse 

economie. De maakindustrie is hiervan een belangrijk onderdeel met €50 miljard. 

 

De maakindustrie bevat, net als andere sectoren, zowel grote als kleine bedrijven. Deze bedrijven 

zullen natuurlijk niet allemaal klaar zijn voor Growth-Driven Design. Vandaar zijn de volgende 

criteria opgesteld om de bedrijven met het meeste potentie te kunnen achterhalen. Deze criteria 

kunnen in een later stadium gebruikt worden als checklist voor potentiële klanten. 

 

– Groeipotentie 
Het bedrijf moet niet bang zijn om te groeien. Door GDD wordt er constant aan de website 

gesleuteld om steeds betere resultaten te kunnen boeken. Deze resultaten bevatten o.a. 

meer website traffic, meer sales leads en meer klanten voor het bedrijf. Een bedrijf zonder 

groeipotentie zal uiteindelijk de hoeveelheid extra klanten niet aankunnen. 

 

– Website krijgt al traffic 
Het idee van GDD is dat men aan de hand van gebruikersdata inzichten krijgt van het 

gebruikersgedrag. Wanneer een website nog (bijna) geen visits krijgt, valt er nog niet veel 
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op te maken uit de verkregen data. Gezien deze bedrijven in dit geval niet verder in de 

Website Hierarchy komen dan de eerste stap (Audience), is het verstandig eerst wat meer 

visits te genereren. 

 

– Open voor samenwerking 
Tijdens een GDD proces wordt er op een agile/scrum manier gewerkt. Dit betekent niet 

alleen dat het projectteam op deze manier werkt, maar ook de klant neemt deel in dit 

proces. Zij moeten dus open staan voor een samenwerkingsverband om zo gezamenlijk 

het bedrijf naar nieuwe hoogten te tillen. 
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Waar liggen de knelpunten voor deze klanten in het traditioneel 

(re-)design proces? 

Om te weten te komen wat (potentiële) klanten missen in het traditioneel proces, kan er gebruik 

gemaakt worden van beschikbare data van twee online tools: de Digital Maturity Scan en de 

Marketing Scan. Deze tools zijn binnen het bedrijf ontwikkeld om informatie van potentiële klanten 

te achterhalen. Uit deze tools zijn de meest relevante vragen en antwoorden geanalyseerd, zodat 

er een beeld gevormd kan worden van knelpunten van (potentiële) klanten. 

Digital Maturity Scan 

 
 
Deze tool is ontwikkeld voor (potentiële) klanten om te berekenen hoe 'digitaal volwassen' de 

organisatie is. De scan geeft, na het invullen van enkele vragen, een score ter indicatie van de 

online volwassenheid. 
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De Digital Maturity Scan is te vinden op http://www.digitalmaturity.nl 

 

Vraag: De effecten van de online inspanningen van het bedrijf worden gemeten en op basis 

hiervan bijgesteld. 

97 x 0 (antwoord nee) 

totaal 189 

Conclusie Digital Maturity Scan 
Ruim 51% van de ondervraagden geeft aan nooit het gebruikersgedrag op de website te meten en 

hierop in te spelen. Meer dan de helft van de ondervraagden is zich dus niet bewust van de user 

experience van hun gebruikers, terwijl dit grote invloed kan hebben in het genereren van meer 

leads. 
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Marketing scan 
Tijdens het analyseren van de marketing scan blijkt dat potentiële klanten momenteel voornamelijk 

gebruikersdata meten met Google Analytics. Deze data is bij de meeste vrij oppervlakkig. Zo geeft 

een groot deel aan alleen te kijken naar het totale aantal visits, het aantal visits per bron (google, 

social media, e-mail, etc.) en/of voor het monitoren van SEA traffic en conversie. 

Conclusie Marketing Scan Analyse 
 

Maandelijkse bezoekers 
5 van de 51 ondervraagden geeft aan het maandelijks aantal website bezoekers niet te weten. 

9 van de 51 ondervraagden geeft aan 1.000 of minder maandelijkse website bezoeken te hebben. 

 

Aantal leads per maand 
16 van de 51 ondervraagden geeft aan het aantal leads per maand niet te weten. 

6 van de 51 ondervraagden geeft aan geen leads te genereren via de website. 

 

Percentage converterende leads 
19 van de 51 ondervraagden geeft aan dat het percentage converterende leads (van lead naar 

klant) niet te weten. 

7 van de 51 ondervraagden geeft aan geen klanten over te houden aan de leads via de website. 

 

Hoe worden online resultaten gemeten / welke hulpmiddelen worden gebruikt? 
6 van de 51 ondervraagden geeft aan dat er online niet of nauwelijks wordt gemeten. 

40 van de 51 ondervraagden geeft aan website statistieken bij te houden door middel van Google 

Analytics. 

 

Waar kan Webs bij helpen? 
12 van de 51 ondervraagden geeft specifiek aan meer inzicht te willen krijgen in gebruikersgedrag 

op de website. 

11 van de 51 ondervraagden geeft aan hulp nodig te hebben bij het genereren van meer leads. 

9 van de 51 ondervraagden geeft aan een compleet nieuwe website te willen 

5 van de 51 ondervraagden geeft aan beter vindbaar te willen zijn en meer bezoekers te willen 

hebben 

 

Organisatiegrootte (in FTE's) 
28 van de 51 ondervraagden werkt in een bedrijf met 0 tot 1 FTE in omvang. 
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16 van de 51 ondervraagden werkt in een bedrijf met 2 tot 3 FTE in omvang. 

6 van de 51 ondervraagden werkt in een bedrijf met 4 of meer FTE in omvang. 

 

Inzichten: 

– Ruim 37% van alle ondervraagden is niet bekend met het aantal converterende leads 

vanuit de website. 

– Van de ondervraagden die aangeven website statistieken bij te houden met Google 

Analytics, meet een groot deel alleen oppervlakkige data (zoals totaal aantal website traffic, 

duur op de website, meest bezochte pagina's, etc.) 

– Ruim 23% van de ondervraagden wist specifiek te benoemen meer inzicht/data in het 

gebruikersgedrag nodig te hebben. 

 

Interessante quotes: 

– “Ontwikkeling website met agile aanpak als vertrekpunt, meegroeiend met positionering, 

aansluitend bij wensen doelgroep” 

– “Online een solide basis opzetten en dit de komende jaren uitbouwen, meetbaar maken 

van de effecten van marketinginspanningen” 

– “Online vindbaarheid verbeteren, zorgen voor meer loyale bezoekers/klanten, klanten op 

nr. 1 zetten, segmentatie mogelijk maken” 
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Wat kan Growth-Driven Design toevoegen voor deze klanten? 

 

Growth-Driven Design kent voordelen voor zowel uitvoerder, opdrachtgever en gebruiker. Voor de 

opdrachtgever (klant) misschien wel de meeste. 

 

De gebruiker staat centraal 
Door middel van Growth-Driven Design staat de gebruiker centraal. Dit wil zeggen dat iedere 

gemaakte keuze in het proces kan worden onderbouwd door feiten. Deze feiten zijn de conclusies 

van succesvolle, dan wel niet succesvolle, experimenten. Door gebruikersdata te analyseren en 

hier conclusies uit te trekken, krijgt men meer inzicht in het gedrag van de gebruikers. 

 

Voorbeeld: De homepagina van Website X bevat een statische header afbeelding. De hypothese 

stelt dat een video i.p.v. een statische afbeelding zal zorgen dat de gebruiker langer op de website 

blijft en eerder ook op andere pagina's zal kijken. Dit experiment wordt in twee uur gerealiseerd. 

Vervolgens blijft dit experiment een aantal dagen/weken online. Na deze tijd wordt er gekeken naar 

het resultaat. Is de hypothese gevalideerd of juist niet? Als uit de data van voor en na het 

experiment blijkt dat er daadwerkelijk een stijging is in de website tijd en pagina bezoeken, dan 

wordt het experiment een standaard onderdeel van de site. Is dit niet het geval, dan wordt het 

experiment teruggedraaid. Ook dan heeft het experiment toch weer nieuwe inzichten opgeleverd 

over de gebruikers. 

 

De website wordt dus compleet ingericht aan de hand van de wensen van de gebruikers. Dit leidt 

voor de gebruikers tot een prettige user experience en voor de klant zelf tot een hogere conversie. 

 

Geen uitgestelde deadlines en onverwachte kosten 
Het traditionele website design proces gaat vaak gepaard met het overschrijden van deadlines. 

Door tussentijdse feedback van de klant met extra eisen en wensen, zal extra tijd moeten worden 

berekend. 

 

Deze extra tijd moet ook bekostigd worden. Wanneer er met de klant een vast prijs is bepaald, 

komt dit ten kosten van de uitvoerende partij. Wanneer er op uurbasis wordt gewerkt, worden deze 

kosten verrekend naar de klant. In beide gevallen is dit geen ideale situatie en levert het voor beide 

partijen meer stress op dan nodig. 

 

Met Growth-Driven Design weten beide partijen meteen waar ze aan toe zijn. Er wordt vooraf 

bepaald hoeveel tijd iedere fase zal gaan kosten. Doordat deze aanpak zorgt voor een langere 
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doorlooptijd, zal de prijs worden verpakt in een retainer model. De klant kiest vooraf zelf hoeveel 

uur per maand gewerkt wordt aan verbeteringen. Zo weet de klant altijd waar hij aan toe is en 

zullen er nooit onvoorziene kosten optreden. Ook qua tijd en deadlines kan er veel meer 

duidelijkheid gegeven worden. De Launchpad Website zal binnen de afgesproken deadline online 

staan en vanuit daar wordt er aan de hand van de afgesproken hoeveelheid uur gekeken wat er 

iedere maand kan worden verbeterd. 

 

Sneller online [bron Hubspot bijvoegen] 

Bij het traditionele proces duurt het gemiddeld drie maanden voordat de nieuwe website officieel 

live kan gaan. Bij Growth-Driven Design is dit in de meeste gevallen al binnen 30 tot 45 dagen. Na 

deze tijd wordt er meteen begonnen met het verzamelen van data en wordt hier ook direct op 

ingespeeld. Men ziet dus meteen resultaat. 

 

Geïntegreerd met marketing en sales 
In plaats van website, marketing en sales los van elkaar te zien, werkt Growth-Driven Design 

perfect samen. Doordat er steeds data wordt verzameld, wordt er ook constant gekeken naar de 

hoeveelheid leads en de hoogte van de conversie. Deze aspecten zijn leidend als het gaat om de 

validatie van experimenten. Alle wijzigingen die worden doorgevoerd aan de website, moeten 

natuurlijk ook van toegevoegde waarde zijn. 

 

“The number one marketing & sales person is your website” 

 

Een geoptimaliseerde website is een van de meest belangrijke assets van een bedrijf. Het is 

tegenwoordig vaak het eerste wat men ziet. Dit geldt voor zowel consumenten (B2C) als bedrijven 

(B2B). Als men iets nodig heeft of met een probleem zit, is vaak het eerste wat men doet Google 

raadplegen. Het is dus belangrijk gevonden te worden, maar ook om te zorgen dat bezoekers op 

de website blijven (en een lead worden). Wanneer een website niet voldoende geoptimaliseerd is 

en/of geen relevante content biedt, zal de conversie erg tegenvallen. 

 

Resultaatgericht 
Een van de grootste problemen bij het traditionele proces is de onzekerheid. De vorm van een 

website re-design is vaak gebaseerd op een aannames. Vooraf weet men niet of de nieuwe 

website wel echt een beter resultaat gaat opleveren ten opzichte van de oude site. Dit is en blijft 

een gok. 

 

Met Growth-Driven Design kan iedere keuze worden onderbouwd door middel van gevalideerde 

resultaten. Iedere aanpassing wordt getoetst en uit de resultaten blijkt of het werkt of juist niet. Een 
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website design kent nooit een one-size-fits-all oplossing. Er moet worden ingespeeld op de 

gebruikers om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen. 
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Op welke kanalen zijn deze klanten actief, en dus te bereiken? 

 

Social media in B2B werkt anders dan in B2C. Dit betekent niet dat het compleet zinloos is om tijd 

te steken in het bijhouden van social media kanalen. Het is natuurlijk wel van belang de juiste 

kanalen te selecteren. 

 

Leads 
Van alle social media platforms is LinkedIn de keuze die het meest voor de hand ligt. En terecht. 

Uit onderzoek is gebleken dat LinkedIn verantwoordelijk is voor meer dan 80% van de (B2B) leads 

afkomstig uit social media. LinkedIn is dus verreweg het meest populaire platform voor online B2B 

marketing. 

 

 

Exposure 
Hoewel leads erg belangrijk zijn, is het ook belangrijk gevonden te worden. Social media kanalen 

als Facebook en Twitter kunnen hierbij helpen. Met een dagelijkse hoeveelheid actieve gebruikers 

van 1,13 miljard (gemeten in juni 2016) is Facebook een goed platform om te zorgen voor meer 

exposure. 

 

Volgens onderzoek van Hotwire (The Changing Face of Influence) kiezen één op de vier mensen 

met invloed over het aanschafproces voor Facebook. Voornamelijk om informatie te winnen over 

een product of dienst. 

 

Om te zorgen voor meer exposure op social media, en uiteindelijk ook op de website, is het 

belangrijk regelmatig berichten te plaatsen. Via Hubspot kunnen nieuwe blogposts automatisch 

gedeeld worden op het social media kanaal. 
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Conclusie 
De kanalen waar de klanten actief zijn verschilt natuurlijk per bedrijf en zelfs per persoon. Als er 

gekeken wordt naar de statistieken is de grootste kans voor het genereren van leads: LinkedIn. 

Het grootste deel van de mensen die invloed hebben over het aanschafproces binnen het bedrijf, 

zullen op dit platform kijken met wie ze te maken hebben, de betrouwbaarheid controleren en/of 

extra informatie over het product of de dienst zoeken. 

 

Voor het creëren van meer exposure is Facebook de beste oplossing. Met een gigantische 

hoeveelheid dagelijkse bezoekers en het feit dat 25% van de mensen met invloed over het 

aanschafproces hier komt om informatie te winnen, steekt Facebook er met kop en schouders 

bovenuit. 
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Naam

Delcanto Holding

Aenova

-

JH Janssen BV

brabantdeuren

Broekman Logistics

-

-

XCESS

-

-

Mulder PMC

Squarell

Fermacell BV

-

O&i management consultants

GAC Business Solutions

-

-

-

XCESS

Dorus & Mannes

Van den Anker

Velde

SCOPE marketing technology 

-

-

Red Bluejay

rode kruis Tilburg

Essent

-

-

Functie

CEO / Directie 

Marketing manager

Projectmanager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Programmeur

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Sales / Account manager

Marketing manager

Marketing manager

Sales / Account manager

CEO / Directie

CEO / Directie

Management Assistente

Marketeer

Management Assistente

Marketing manager

project coordinator

communicatie teamleider

Creative Pronounce Pronoser

Programmeur

Marketing manager

De effecten van de online 

inspanningen worden gemeten en 

op basis hiervan bijgesteld.

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

BIJLAGE 3 - RESULTATEN DIGITAL MATURITY SCAN
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-

Digital United

Phenom-World

Wijnplein.nl 

Bloep

Simac Document Solutions

Tandarts hartsuiker

InnoPhase

-

Upstairs

NoReJa advies

-

Rent-a-skibox

Ankth

Power2change.nl

-

CONTOUR

-

Colours

Symfony

DU

-

MarketingCommittee.nl

Onetomarket

rijbewijsconcurrent

SWOM

Printerplaza.nl

Leads & Meets

the clean experience

-

-

-

Conspect

Aristo Accommodaties

Snel spieren kweken

Digital United

-

-

-

tobiaspasma

Marketing manager

Senior Business Consultant

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Stagiair

Tandarts

Sales / Account manager

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Developer

CEO / Directie

CEO / Directie

Sales / Account manager

CEO / Directie

Marketing manager

Sales / Account manager

CEO / Directie

CEO / Directie

Marketing manager

Projectmanager

CEO / Directie

CEO / Directie

Marketing manager

Projectmanager

Stagair communicatie

CEO / Directie

Sales / Account manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Sales / Account manager

Developer

Marketing manager

CEO / Directie

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja
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Dilento

-

Coyoteprint

Camelot

Thexton Armstrong

AS

-

Staffing Management Services

gemeente Steenbergen

-

Rhodix

-

Proact Netherlands

Pro-Duo

PROSPEX ONLINE

qb hospitality

-

Marcommit

Intersoftware

Velde Groep

GlasGarage

Bunzl

-

-

Ingenieursbureau Boorsma

DU

BigID

M2mobi

Kerrebrouck Consulting

Soapbox

Van Dessel

LiveWire

-

Omring

WF

PPG

-

Sterc

-

Soapbox

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing assistant

CEO / Directie

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Stagiaire

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Financial Controller

Afstudeerstagiair

CEO / Directie

Sales / Account manager

Marketing manager

Management assistente

Marketing en Communicatie

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Stagiaire

Marketing Intern

CEO / Directie

Marketing manager

IT Manager

Adviseur

Projectmanager

Marketing manager

Marketing manager

IT project manager

Online Marketeer

Online marketeer

Online Marketeer

Marketing manager

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee
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Klaver Giant Groep

-

-

ValueMaat

-

-

Pathe Business

Colliers International NL

Dekowood

-

AOG School of Management

CONSMEMA

-

-

-

Ondernemen055

Plastica Thermoforming

Delissen Martens

Fiberneering

Keizer Culinair

Moes & Griet

Inside Office

-

-

-

Van Domburg Partners

Pieterman

-

Native Consulting

QM

Mondi

-

-

mwi

TrendMiner

Limburgia Utiliteitsdeuren

Topsport for Life

Fourtress

Leadstreet

Assemblee

Sales / Account manager

webanalist

Sales / Account manager

CEO / Directie

Marketing manager

test

Sales / Account manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing adviseur

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Stagiair

Stagiair

Marketing manager

Student

sales en marketin stagiaire

CEO / Directie

Marketing manager

Programmeur

Marketing manager

CEO / Directie

Marketingmedewerker

Stagiair

Stagiair

Marketing/sales medewerker

CEO / Directie

CEO / Directie

CEO / Directie

Projectmanager

HRM

CEO / Directie

Brand Manager

CEO / Directie

Marketing manager

CEO / Directie

Sales / Account manager

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee
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Prolyte Group

-

-

AdCurve

XYZ

-

Prolyte Group

Inside Office

-

Twindis

-

Prodata

Caransscoop

Ebicus

Expo flora Harmelen 

Stan & Stacy

INTL. B.V.

Z-Groep

-

Unique-loopbaancoaching

FLOWDER

Labora personeelsstrategen

innius

-

-

-

Safetyfreaks

Bilosfum

ABN Amro

Klusbedrijf Duif

AFI

Buddha Ibiza

-

-

Schunk Intec BV

Cordaid

Inrato

Marketing manager

Marketing IT

Graphic design

Marketing medewerker

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

Stagiaire

CEO / Directie

Marketing manager

Sales / Account manager

Sales / Account manager

Communicatie adviseur

Sales / Account manager

CEO / Directie

Projectmanager

CEO / Directie

Sales / Account manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

CEO / Directie

Marketing manager

Marketing manager

Stagiair

Marketing manager

Stagiair marketing

Sr online strategist

Marketing manager

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee
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BIJLAGE 4 - RESULTATEN MARKETING SCAN

TUNAP BENELUX - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

TUNAP Benelux

Maandelijkse bezoekers

Niet bekend

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt online niet gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Geen online hulpmiddelen

Waar kan Webs bij helpen?

SEO, SEA, Online nieuwsbrief, blog, Inbound Marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

-
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PLASTICA - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Plastica

Maandelijkse bezoekers

6.000

Aantal leads per maand

250

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, aantal leads en omzet)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

SEA, NOW email, Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Online communicatie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE



77

AETERNUS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Aeternus

Maandelijkse bezoekers

2.000

Aantal leads per maand

6

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen via diverse kanalen, geografi sche locatie, leads, conversie), Google 

Adwords (positie in Google, leads)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, Google Analytics, SEO, SEA, LinkedIn

Waar kan Webs bij helpen?

Online strategie, online beter vindbaar, naamsbekendheid vergroten

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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ANKO - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

ANKO

Maandelijkse bezoekers

Niet bekend

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Segmentatie binnen de online marketing en website

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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TERGOOI - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Tergooi

Maandelijkse bezoekers

Nog niets (bezig met opstart)

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt online niet gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Bouwen van online platform

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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XELVIN - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Xelvin

Maandelijkse bezoekers

12.500

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

20%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Inzicht in website en bezoekers, effi  ciëntie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE



81

XELVIN - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Xelvin

Maandelijkse bezoekers

12.500

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

20%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Inzicht in website en bezoekers, effi  ciëntie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE

MAURIKS SOLUTIONS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Mauriks Solutions

Maandelijkse bezoekers

2.500

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

5%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Magento Statistieken, MailChimp Statistieken

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Magento, MailChimp, Google Adwords

Waar kan Webs bij helpen?

Online strategie voor meer leadgeneratie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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SIBO B.V. - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

SIBO B.V.

Maandelijkse bezoekers

3.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

50%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Qlikview

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Online een solide basis opzetten en dit de komende jaren uitbouwen, meetbaar maken van de eff ecten van 

marketingsinspanningen

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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MEUBITREND - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Meubitrend

Maandelijkse bezoekers

4.000

Aantal leads per maand

50

Percentage converterende leads

25%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, meest populaire producten)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Bouwen nieuwe website, zorgen voor een optimale interactie met de doelgroep

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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DIESEKO GROUP - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Dieseko Group

Maandelijkse bezoekers

5.000

Aantal leads per maand

5

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Advies, structuur/systematiek/dashboard, monitoring website en leads, suggesties voor content

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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LEISURE PORT - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Leisure Port

Maandelijkse bezoekers

85.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, conversie)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Google Adwords

Waar kan Webs bij helpen?

Meer informatie verkrijgen over de website bezoekers, passend aanbod creëren voor bezoekers

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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EVISION INDUSTRY SOFTWARE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

eVision Industry Software

Maandelijkse bezoekers

10.000

Aantal leads per maand

33

Percentage converterende leads

30% naar opportunity (niet klant nog niet bekend)

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (alleen voor SEA)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Website bouw en beheer, optimalisatie website, zorgen dat online (website en social media) het belangrijkste 

communicatiekanaal wordt

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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EVISION INDUSTRY SOFTWARE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

eVision Industry Software

Maandelijkse bezoekers

10.000

Aantal leads per maand

33

Percentage converterende leads

30% naar opportunity (niet klant nog niet bekend)

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (alleen voor SEA)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Website bouw en beheer, optimalisatie website, zorgen dat online (website en social media) het belangrijkste 

communicatiekanaal wordt

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE

CWS NEDERLAND - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

CWS Nederland

Maandelijkse bezoekers

2.500

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

33%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Adwise

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, SEO, Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Verbeteren verkeer website, omzetten bezoekers naar leads, inzicht en effi  ciëntie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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VECO B.V. - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Veco B.V.

Maandelijkse bezoekers

1.200

Aantal leads per maand

1

Percentage converterende leads

5%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, A1 WebStats

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, SEO (niet geoptimaliseerd)

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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PRODRIVE TECHNOLOGIES - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Prodrive Technologies

Maandelijkse bezoekers

25.000

Aantal leads per maand

100

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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SIMAC - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Simac

Maandelijkse bezoekers

1.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

5%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt niet of nauwelijks gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Op dit moment alleen hulpmiddelen voor Sales

Waar kan Webs bij helpen?

Implementatie Hubspot, ondersteuning eerste campagne

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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PERSONATO - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Personato

Maandelijkse bezoekers

30.000

Aantal leads per maand

2.000

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, conversie, schatting omzet)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Ontwikkelen nieuwe website, ondersteuning online marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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NETPRESENTER - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Netpresenter

Maandelijkse bezoekers

20.000

Aantal leads per maand

30

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Google Adwords, SEO, blogs

Waar kan Webs bij helpen?

Inzichtelijk krijgen van bruikbare data website, marketing acties, blog en Adwords

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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INTERFASTFOOD ROTTERDAM - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Interfastfood Rotterdam

Maandelijkse bezoekers

1.000

Aantal leads per maand

4

Percentage converterende leads

70 - 80%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt niet of nauwelijks gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Inrichten online marketing omgeving, lead generatie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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THEXTON ARMSTRONG - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Thexton Armstrong

Maandelijkse bezoekers

?

Aantal leads per maand

?

Percentage converterende leads

?

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Mailchimp Statistieken

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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Q-RAY - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Q-ray

Maandelijkse bezoekers

200

Aantal leads per maand

0,5

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE



96

FERMACELL BV - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Fermacell BV

Maandelijkse bezoekers

?

Aantal leads per maand

?

Percentage converterende leads

?

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Piwik (download statistieken), Social Media Insights

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

Meer bezoekers, meer leads en meer klanten, real-time bezoekersstatistieken

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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VCD BUSINESS SOLUTIONS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

VCD Business Solutions

Maandelijkse bezoekers

1.150

Aantal leads per maand

1

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, bounce rate, duur op de website), E-mail (clicks)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

SEO, E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

MQL’s genereren binnen de Inbound marketing, campagnes opzetten, ondersteuning Google Analytics (waar 

liggen verbeterpunten?)

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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BOM - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

BOM

Maandelijkse bezoekers

Niet bekend

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Googly Analytics (uiteindelijk, nu nog bezig met opstart)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, nieuwsbrief

Waar kan Webs bij helpen?

Ontwikkeling website met agile aanpak als vertrekpunt, meegroeiend met positionering, aansluitend bij 

wensen doelgroep

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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BOIX EUROPE B.V. - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Boix Europe B.V.

Maandelijkse bezoekers

733

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Inbound marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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PROCORE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Procore

Maandelijkse bezoekers

3.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt online niet gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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SAINT-GOBAIN MARINE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Saint-Gobain Marine

Maandelijkse bezoekers

1.000

Aantal leads per maand

10

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

Ondersteuning online activiteiten, content management en lead follow-up

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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BELTECH BV - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Beltech BV

Maandelijkse bezoekers

50.000

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Social media volgers

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, LinkedIn Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Hubspot integratie, Hulp bij Google Adwords

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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YUKI - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Yuki

Maandelijkse bezoekers

8.000

Aantal leads per maand

272

Percentage converterende leads

10%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Salesforce

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, SEO, Google Adwords

Waar kan Webs bij helpen?

Marketing automation, lead generatie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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DUBOTECHNIEK BEDRIJVEN - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Dubotechniek Bedrijven

Maandelijkse bezoekers

1.250

Aantal leads per maand

1

Percentage converterende leads

1%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, pagina’s die bezocht worden), MailChimp voor statistieken 

nieuwsbrieven

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

-

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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OFFICE DEPOT - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Offi  ce Depot

Maandelijkse bezoekers

20.000

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Omzet, E-mail (open rate)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, leadnurturing

Waar kan Webs bij helpen?

Inbound marketing, online platform creëren voor prospects en suspects binnen MKB, samenwerking 

website/marketing/sales

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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MOSA - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Mosa

Maandelijkse bezoekers

90.000

Aantal leads per maand

1.350

Percentage converterende leads

5%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Salesforce en Pardot

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Salesforce en Pardot

Waar kan Webs bij helpen?

Marketing automation, content marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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VELDE GROEP - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Velde Groep

Maandelijkse bezoekers

40.000

Aantal leads per maand

10

Percentage converterende leads

14%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Google Adwords, aantal ingevulde contactformulieren, aantal gesprekken, aantal 

opdrachten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Google Adwords, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

Content marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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FRANKLINCOVEY BENELUX - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

FranklinCovey Benelux

Maandelijkse bezoekers

3.000

Aantal leads per maand

40

Percentage converterende leads

4%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Act-On, Salesforce

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Act-On, Salesforce

Waar kan Webs bij helpen?

Hybride marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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DIMENSYS PROCESS & IT CONSULTING - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Dimensys Process & IT Consulting

Maandelijkse bezoekers

200

Aantal leads per maand

0,083

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Er wordt niet of nauwelijks gemeten

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, blogs

Waar kan Webs bij helpen?

Hubspot integratie, website optimalisatie, ontwikkelen content strategie, campagnes, koppeling website/

marketing/sales

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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MANPOWERGROUP - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

ManpowerGroup

Maandelijkse bezoekers

Voor B2B weinig tot niets

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Salesforce, Flexservice

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

Lead generatie, Hubspot integratie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

4+ FTE
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DINKELBERG & KUIPERS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Dinkelberg & Kuipers

Maandelijkse bezoekers

600

Aantal leads per maand

?

Percentage converterende leads

85%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Lead generatie via de website

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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STAFFING MS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Staffi  ng MS

Maandelijkse bezoekers

5.000

Aantal leads per maand

0,5

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, E-mail, Salesfeed

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, Salesfeed

Waar kan Webs bij helpen?

Website ontwikkeling, advies en strategie

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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EXERTIS GO CONNECT - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Exertis GO Connect

Maandelijkse bezoekers

Niet bekend

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Alleen MailChimp Statistieken en hoeveelheid orders uit de webshop

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

E-mail, Social Media

Waar kan Webs bij helpen?

Online vindbaarheid verbeteren, zorgen voor meer loyale bezoekers/klanten, klanten op nr. 1 zetten, 

segmentatie mogelijk maken

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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STAFA - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Stafa

Maandelijkse bezoekers

3.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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MAAS INTERNATIONAL B.V. - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

MAAS International B.V.

Maandelijkse bezoekers

4.500

Aantal leads per maand

10

Percentage converterende leads

50%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, SAGE leads to success rate

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, SAGE, SAP, Growpromoter

Waar kan Webs bij helpen?

Meer potentiële klanten naar de website krijgen, meer leads genereren, meer bekendheid creëren

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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INTERSOFTWARE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Intersoftware

Maandelijkse bezoekers

3.400

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Implementatie Hubspot

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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TANATEX CHEMICALS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Tanatex Chemicals

Maandelijkse bezoekers

3.800

Aantal leads per maand

25

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, aantal leads)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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XELVIN - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Xelvin

Maandelijkse bezoekers

11.000

Aantal leads per maand

290

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Tableau

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Tableau

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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LIMBURGIA UTILITEITSDEUREN - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Limburgia Utiliteitsdeuren

Maandelijkse bezoekers

500

Aantal leads per maand

0

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, duur op pagina, navigatie door website, zoektermen, conversies, 

downloads, verwijzingen)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Marketing automation

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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VAN DE POL CONSULT B.V. - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Van de Pol Consult B.V.

Maandelijkse bezoekers

1.300

Aantal leads per maand

25

Percentage converterende leads

30%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics, Google Adwords

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, Google Adwords, SEO, SEA

Waar kan Webs bij helpen?

Marketing automation, website design, inbound marketing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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NEPTUNUS - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Neptunus

Maandelijkse bezoekers

5.750

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, verdeling desktop/mobile, bounce rate, externe links), E-mail

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail

Waar kan Webs bij helpen?

Nieuwe website ontwikkelen, ondersteuning Salesfunnel, inzicht krijgen in de bezoekers en hun 

verschillende behoeften/interesses

Organisatiegrootte (in FTE’s)

2 - 3 FTE
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AEXUS BV - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Aexus BV

Maandelijkse bezoekers

Niet bekend

Aantal leads per maand

6

Percentage converterende leads

12,5%

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, SEO, SEA

Waar kan Webs bij helpen?

Ondersteuning bij branding

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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KERSTEN EUROPE - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Kersten Europe

Maandelijkse bezoekers

4.500

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics (bezoekersaantallen, duur op pagina, tijd op website)

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, E-mail, SEO

Waar kan Webs bij helpen?

Online vindbaarheid verbeteren

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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ARKITE NV - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Arkite NV

Maandelijkse bezoekers

350

Aantal leads per maand

2

Percentage converterende leads

0

Hoe worden online resultaten gemeten?

Google Analytics

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Google Analytics, Buff er

Waar kan Webs bij helpen?

-

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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COLT INTERNATIONAL - MARKETING SCAN

Bedrijfsnaam

Colt International

Maandelijkse bezoekers

6.000

Aantal leads per maand

Niet bekend

Percentage converterende leads

Niet bekend

Hoe worden online resultaten gemeten?

Hubspot reporting tool

Welke hulpmiddelen worden gebruikt?

Hubspot, Google Analytics

Waar kan Webs bij helpen?

Lead generatie, lead nurturing

Organisatiegrootte (in FTE’s)

0 - 1 FTE
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Inspiratie concurrentie 
Dit gedeelte is bedoeld om inzicht te krijgen in de concurrentie op het gebied van 

Growth-Driven Design. De verkregen inzichten en ideeën worden vervolgens meegenomen in 

de vervolgstappen van het onderzoek. 

 

Om een beeld te scheppen van de concurrentie op het gebied van Growth-Driven Design wordt 

er globaal gekeken naar aanbieders van zowel inbound marketing en Growth-Driven Design in 

Nederland. 

 

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat er in Nederland zeer weinig aanbieders van 

Growth-Driven Design zijn. Enkele bedrijven bloggen wel over dit onderwerp, maar bieden het 

zelf (nog) niet aan. Daardoor wordt er niet alleen gekeken naar aanbieders in Nederland, maar 

ook naar aanbieders in het buitenland. Dit is gedaan om toch extra informatie en ideeën te 

krijgen over de online positionering van 'concurrenten'. 

 

De bedrijven die tijdens dit onderzoek onder de noemer 'concurrent' worden verstaan, worden 

geanalyseerd door middel van een aantal aspecten: locatie, blog activiteit, manier van schrijven, 

social media bereik en Google ranking (op “Growth-Driven Design”). Daarnaast wordt er ook 

gekeken naar de prijzen en pakketten van Growth-Driven Design projecten. 

  

BIJLAGE 5 - INSPIRATIE CONCURRENTIE
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Concurrentie in Nederland 
 

The Onlinepreneur (https://theonlinepreneur.com ) 

Locatie: Rotterdam 

 

The Onlinepreneur, dat gevestigd is in Rotterdam, biedt zowel inbound marketing als 

webdesign (traditioneel en growth-driven design) aan. 

 

Blog activiteit: zeer slecht (1 post) 

Manier van schrijven: inconsistent 

Sociaal bereik: Facebook [1,2K likes] 

Google ranking op “Growth-Driven Design” in het Nederlands: 12 

Prijzen en pakketten: [screenshot pakketten] 

Ideeën: ? 

 

Webzigt (http://webzigt.nl) 

Locatie: Hoofddorp 

 

Het bedrijf Webzigt is gevestigd in Hoofddorp en biedt Growth-Driven Design aan voor 

bedrijven die aan inbound marketing doen. Webzigt biedt zelf geen inbound marketing 

werkzaamheden aan. 

 

Blog activiteit: slecht (5 posts) 

Manier van schrijven: informeel 

Sociaal bereik: Facebook [169 likes], Twitter [142 volgers] 

Google ranking op “Resultaatgericht design”: 21 

Prijzen en pakketten: informatie niet direct beschikbaar 

 

Ideeën: 

● Andere termen verzinnen voor Growth-Driven Design, omdat de meeste mensen deze 

term niet zullen kennen 

 

Opvallendheden: 

● Geen referentie naar de term Growth-Driven Design (Gebruikte termen: Resultaatgericht 

design, Data gedreven) 

● Inbound gecertificeerd maar biedt geen inbound marketing werkzaamheden aan 
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Concurrentie buiten Nederland 
 

Mia (http://mia.be) 

Locatie: Antwerpen, Belgie 

 

Mia is een marketing en webdesign bureau in Antwerpen. Bij dit bedrijf wordt zowel Inbound 

Marketing als Growth-Driven Design aangeboden. Ook zijn er verschillende whitepapers 

gecreëerd om aan te bieden in de vorm van een contentoffer. Het woord ‘groeien’ is belangrijk 

voor Mia. Ze willen bedrijven helpen om te groeien. 

 

Blog activiteit: goed (82 posts) 

Google ranking op “Growth-Driven Design” (NL): 3 

Prijzen en pakketten: informatie niet direct beschikbaar 

 

Ideeën: 

● Whitepaper over Growth-Driven Design 

● Blogberichten over het onderwerp schrijven 

 

SparkReaction  (https://sparkreaction.com ) 

Locatie: Des Moines, Iowa, VS 

 

SparkReaction is opgericht door een paar vrienden die allen geloofden (en nog steeds geloven) 

in de inbound marketing methodologie. Het bedrijf biedt inbound marketing en Growth-Driven 

Design aan. SparkReaction is een platinum partner van Hubspot en gebruiken het platform voor 

alle inbound diensten die ze aanbieden.  

 

Blog activiteit: zeer goed (386 posts) 

Sociaal bereik: Google+ [31 volgers], Twitter [697 volgers], LinkedIn [170 volgers], Instagram 

[158 volgers], Facebook [282 likes] 

Google ranking op “Growth-Driven Design”: 52 

Prijzen en pakketten: informatie niet direct beschikbaar 

 

Opvallendheden: 

● Geen prijzen of pakketten zichtbaar op de website, alleen te achterhalen door middel 

van reactie op contactformulier of door middel van telefonisch contact 
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Ideeën: 

● Pijnpunten van bedrijven beschrijven en hier een oplossing voor bieden 

● Resultaten/case studies met statistieken laten zien om potentiële klanten te overtuigen 

● Een simpel contactformulier om de drempel te verlagen: 

The Brit Agency (https://www.thebritagency.com) 

Locatie: Barrie, Canada 

 

The Brit Agency is een bedrijf dat voornamelijk inbound marketing en website (re-)design 

aanbiedt. Ook zij werken met het Hubspot platform om hun klanten te kunnen voorzien van de 

beste online marketing automatisering. The Brit Agency is een B2B bedrijf. 

 

Blog activiteit: gemiddeld (42 posts) 

Sociaal bereik: Facebook [43 likes], Twitter [1395 volgers], Google+ [24 volgers], YouTube [10 

abonnees], LinkedIn [12 volgers] 

Google ranking op “Growth-Driven Design”: 8 

Prijzen en pakketten: informatie niet direct beschikbaar 

 

Meticulosity (https://www.meticulosity.com ) 

Locatie: Saratoga Springs, New York, VS 

 

Meticulosity is bedrijf dat gespecialiseerd (en gecertificeerd) is in inbound marketing en 

Growth-Driven Design. Naast inbound marketing en Growth-Driven Design doet dit bedrijf nog 

veel meer. Zo werken ze met verschillende CMS systemen (voornamelijk Magento en Hubspot 

COS), verzorgen ze SEO en Content Optimization en houden ze zich bezig met Advertising. 

 

Blog activiteit: gemiddeld (39 posts) 
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Sociaal bereik: Facebook [217 likes], LinkedIn [41 volgers], Twitter [1433 volgers], Pinterest [78 

volgers] 

 

Opvallendheden: 

● Leggen het GDD concept in korte secties uit en met veel voorbeeld afbeeldingen 

● Geen prijzen of pakketten zichtbaar op de website 

● Het hele development team werk remote vanuit India 

 

 

New Breed Marketing (https://www.newbreedmarketing.com/) 

Locatie: Winooski, Vermont, VS 

 

New Breed Marketing is één van de grootste spelers in inbound marketing en diamond partner 

van Hubspot. Ze bieden niet alleen inbound marketing aan, maar ook Growth-Driven Design en 

Sales Enablement. New Breed heeft een groot assortiment aan offers, van whitepapers tot 

digitale templates en een SaaS grader, waarmee ze potentiële klanten hebben helpen in hun 

behoeften naar informatie. 

 

Ideeën: 

● Gebruik maken van voldoende visuals om de tekst te ondersteunen 

● Call-to-Actions en landingspagina’s gebruiken om leads te kunnen genereren 
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Op welke manier kan Growth-Driven Design geïntroduceerd worden? 
 

Volgens onderzoek van het CBI falen (in de UK) zo'n 60 tot 70 procent van alle nieuwe b2b 

product of service lanceringen. Een van de belangrijkste redenen voor het falen van het lanceren 

van een nieuw product of dienst is, volgens Max Clark (2016), dat het vaak veel tijd kost om 

mensen de voordelen te leren. Hoe geweldig de nieuwe dienst ook is, als mensen niet snel 

kunnen begrijpen wat ze er aan hebben zal het ook nooit van de grond komen. 

 

Kansen 

Dat het moeilijk is een nieuwe b2b dienst te introduceren is duidelijk, maar er liggen ook zeker 

kansen. Bedrijven die een dienst introduceren voor een nieuwe, groeiende en/of veranderende 

markt kunnen binnen korte tijd succes behalen. 

 

Doordat Growth-Driven Design nieuw is en, zeker in Nederland, nog niet door heel veel bedrijven 

wordt aangeboden, bestaan er op dit gebied kansen voor Webs. De markt (lees B2B bedrijven) 

ziet steeds vaker de voordelen van het betrekken van bezoekers in het website proces. Uit de 

resultaten van de Marketing Scan (bijlage 2) blijkt dat bijna een kwart van alle ondervraagden 

specifiek aangeeft meer inzicht nodig te hebben in hun websitebezoekers. Een groot deel van de 

ondervraagden geeft ook aan meer leads te willen genereren met hun website. Hier kan 

Growth-Driven Design een grote rol in spelen. 

 

Zie de lancering als een proces 

Een lancering hoeft niet altijd beschouwd te worden als een (eenmalig) event. Het kan ook gezien 

worden als doorlopend proces. Vaak zetten bedrijven alles op alles om, na de lancering, zoveel 

mogelijk de nieuwe dienst te promoten binnen een bepaalde periode. Dit levert over het 

algemeen in het begin zeker wat op, maar wat gebeurd er op de lange termijn? 

 

Door de lancering te beschouwen als doorlopend proces, kan er direct aandacht besteed worden 

aan het creëren van relevante content rondom het onderwerp. Dit zorgt, na verloop van tijd, voor 

meer traffic en bekendheid. In de tussentijd kan er tijd worden besteed aan het verzamelen van 

relevante data en vervolgens aan het maken van bijv. case studies. 

 

Timing 

De tijd van een lancering is ook van belang. De hoeveelheid exposure dat de lancering van een 

nieuwe dienst behaald hangt af van verschillende factoren. Tijdens feestdagen zijn er bijv. veel 

mensen vrij, en zijn zij dus niet met hun werk bezig. De timing van de lancering is dus zeker iets 

BIJLAGE 6 - INTRODUCTIE NIEUWE B2B DIENST
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om rekening mee te houden. 

 

Kortingen bieden 

De eerste klanten zullen altijd proefkonijnen zijn (soort van). Het team gaat voor het eerst werken 

met de nieuwe aanpak. Realistisch gezien zal dit in de meeste gevallen niet meteen vlekkeloos 

verlopen. Dit is dan ook helemaal geen ramp. Sterker nog, dit maakt het volgende proces alleen 

maar beter! 

 

Om de eerste klanten tegemoet te komen, kunnen er kortingen geboden worden. Dit kan voor 

potentiële klanten net de doorslag geven om te kiezen voor onze nieuwe dienst. Deze klanten 

kunnen vervolgens ook 'gebruikt' worden voor het ontwikkelen van case studies. 

 

Sterke visuele identiteit 
Een sterke visuele identiteit, specifiek voor de nieuwe dienst, creëert herkenbaarheid en spreekt 

potentiële klanten aan. Niet alleen voor de identiteit voor de nieuwe dienst is het gebruik van 

bijpassende visuals belangrijk. Uit onderzoek van Xerox (2014) blijkt dat mensen 80% meer bereid 

zijn om content te lezen als er gebruik is gemaakt van kleur en visuals. Ook blijkt uit een rapport 

van Social Media Examiner (2015) dat 34% van marketeers visuele elementen, na bloggen, als 

meest belangrijke content beschouwen. 

 

Visuele content helpt men met beeldvorming van de voordelen (en het proces) van de nieuwe 

dienst. De visuele elementen moeten natuurlijk wel aansluiten bij het onderwerp. Het dient de 

tekstuele content te ondersteunen. 

 

Houd het simpel 
Het belangrijkste van alles, houd het simpel. Er zullen maar weinig potentiële klanten de moeite 

doen om in de ingewikkelde materie te duiken om zo de nieuwe service te kunnen begrijpen. Het 

is belangrijk om de gedachtegang van potentiële klanten te begrijpen. De content binnen de 

campagne (en alle andere uitingen) moet begrijpelijk zijn voor de doelgroep. 

 

Growth-Driven Design is een relatief uitgebreid proces. Van potentiële klanten kan niet verwacht 

worden dat zij pagina's vol met uitleg gaan lezen. Een groot deel van deze potentiële klanten 

zullen op deze manier direct afhaken. 

 

Niet alles is relevant. Veel aspecten van Growth-Driven Design is alleen voor de uitvoerder 

interessant. Het is bijvoorbeeld voor potentiële klanten totaal niet interessant hoe  data wordt 

gemeten en geanalyseerd. Wel is belangrijk welke  data er wordt gemeten en wat  de resultaten 
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zijn van verschillende analyses. Het is van groot belang deze informatie te scheiden en 

vervolgens alleen de meest essentiële informatie over te brengen. Zo wordt onduidelijkheid 

voorkomen. 

 

 

 

 

Bronnen 

 

Max Clark (8 juni 2015). Ten tips when launching a new b2b product or service. Geraadpleegd op 9 november 

2016, van 

https://www.linkedin.com/pulse/ten-tips-when-launching-new-b2b-product-service-max-clark 

 

Xerox. (2014). 20 Ways to Share Color Knowledge . Gedownload op 11 november 2016, van 

http://www.office.xerox.com/latest/COLFS-02UA.PDF 

 

Social Media Examiner. (26 mei 2015). How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Business. 

Gedownload op 11 november 2016, van 

http://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2015.pdf 

 



134

Keyword onderzoek 

In dit onderzoek wordt gekeken naar verschillende zoekwoorden waar de content van de 

campagne op gericht kan worden. Deze zoekwoorden kunnen gebruikt worden in alle 

campagne-uitingen en (later) in blogberichten ter promotie van het nieuwe aanbod in 

Growth-Driven Design. Vanuit het perspectief van de doelgroep worden mogelijke zoekwoorden 

geselecteerd op relevantie (geen vaktermen maar 'normale' taal). 

 

Brainstorm zoekwoorden 

● Growth-Driven Design (?) 

● Growth Driven Design (?) 

● Website optimalisatie (480) 

● Website (8.100) 

● Website marketing (110) 

● Marketing website (110) 

● Website industrie (?) 

● Moderne website (110) 

● Website bedrijf (70) 

● Data-Driven (210) 

● Data-Driven Design (30) 

● Data-Driven website (?) 

● Data-Driven website design (?) 

● Responsive website (1.000) 

● Responsive webdesign (260) 

● Webdesign (6.600) 

● Website strategie (20) 

● Website design (?) 

● Website ontwerp (590) 

● Inbound website (?) 

● Inbound webdesign (?) 

● Inbound website design (?) 

● Website data (40) 

● User centered design (260) 

● Website bezoekers centraal (?) 

● Agile website (?) 

BIJLAGE 7 - KEYWORDONDERZOEK
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● Data driven optimalisatie (?) 

● Data gedreven gebruikerservaring (?) 

● Website statistieken (140) 

● Website data analyse (?) 

● Website design proces (?) 

● Website analyse (480) 

● Inbound traffic (10) 

● Inbound strategie (10) 

● Inbound B2B (?) 

● B2B website (50) 

● UX design (880) 

● Website content (70) 

● Launchpad (?) 

● Launchpad website (?) 

● Website doel (20) 

● Doel van een website (30) 

● Website wishlist (?) 

● Website audit (?) 

● Website snelheid (70) 

● Website lanceren (20) 

● Nieuwe website lanceren (20) 

● Website verbeteren (70) 

● Vindbaarheid website verbeteren (50) 

● Website beter vindbaar maken (50) 

● Laadtijd website verbeteren (10) 

● Snelheid website verbeteren (10) 

● SEO website verbeteren (10) 

● Website verbeteren tips (10) 

● Website meten (10) 

● Website bezoekers meten (30) 

● Website bezoekers bekijken (20) 

● Traffic website meten (10) 

● Waarde website (210) 

● Waarde van een website (10) 

● Waarde van website (10) 

● Website plan (30) 

● Website project plan (10) 
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● Website stats (260) 

● Website statistics (170) 

● Bezoekersaantallen website (90) 

● Websitebezoekers (50) 

● Website bezoekersaantallen (20) 

● Aantal website bezoekers (10) 

● B2B leadgeneratie (40) 

● Groeiend bedrijf (20) 

● Groeifase bedrijf (20) 

● Bedrijf groeien (10) 

● Maakindustrie (880) 

● Maakindustrie nederland (90) 

 

Long-tail keywords 

● Growth Driven website design (?) 

● Data driven website optimalisatie (?) 

● Data driven responsive design (?) 

● Nieuwe moderne website industrie (?) 

● Agile data driven website (?) 

● Data gedreven website strategie (?) 

● Website inbound strategie (?) 

● Data driven website Hubspot (?) 

● Inzicht gebruikers website (?) 

● Segmentatie website gebruikers (?) 

● Data driven website optimalisatie (?) 

● Data driven user experience (?) 

 

 

Groepering keywords op onderwerp 

Algemeen: 

● Website (8.100) 

● Webdesign (6.600) 

● Responsive website (1.000) 

● UX design (880) 

● Website ontwerp (590) 
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● Website optimalisatie (480) 

● Website analyse (480) 

● Website stats (260) 

● Responsive webdesign (260) 

● User centered design (260) 

● Data-Driven (210) 

● Waarde website (210) 

● Website statistics (170) 

● Website statistieken (140) 

● Website marketing (110) 

● Marketing website (110) 

● Moderne website (110) (webs rankt nr 4) 

● Website leads (90) 

● Bezoekersaantallen website (90) 

● Website content (70) 

● Website snelheid (70) 

● Websitebezoekers (50) 

● Website data (40) 

● Data-Driven Design (30) 

● Website bezoekersaantallen (20) 

● Waarde van een website (10) 

● Waarde van website (10) 

● Aantal website bezoekers (10) 

 

● Data-Driven website (?) 

● Data-Driven website design (?) 

● Website design (?) 

● Data driven optimalisatie (?) 

● Data gedreven gebruikerservaring (?) 

● Website data analyse (?) 

● Growth-Driven Design (?) 

● Growth Driven website design (?) 

● Data driven website optimalisatie (?) 

● Data driven responsive design (?) 

● Data gedreven website strategie (?) 

● Data driven website Hubspot (?) 

● Data driven user experience (?) 

 

Inbound: 

● Inbound traffic (10) 

● Inbound strategie (10) 

 

● Inbound website (?) 

● Inbound webdesign (?) 

● Inbound website design (?) 

● Website inbound strategie (?) 

● Inbound B2B (?) 

 

Voordelen: 

● Website verbeteren (70) 

● Vindbaarheid website verbeteren (50) 

● Website beter vindbaar maken (50) 

● Groeiend bedrijf (20) 

● Groeifase bedrijf (20) 

● Bedrijf groeien (10) 

● Laadtijd website verbeteren (10) 

● Snelheid website verbeteren (10) 

● SEO website verbeteren (10) 

● Website verbeteren tips (10) 

 

● Website bezoekers centraal (?) 

● Inzicht gebruikers website (?) 

● Segmentatie website gebruikers (?) 

 

Proces: 

● Website plan (30) 

● Website bezoekers meten (30) 

● Doel van een website (30) 

● Website strategie (20) 

● Website doel (20) 

● Website lanceren (20) 

● Nieuwe website lanceren (20) 

● Website bezoekers bekijken (20) 

● Website meten (10) 
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● Traffic website meten (10) 

● Website project plan (10) 

 

● Website design proces (?) 

● Agile website (?) 

● Launchpad (?) 

● Launchpad website (?) 

● Website wishlist (?) 

● Website audit (?) 

● Agile data driven website (?) 

 

Doelgroep: 

● Maakindustrie (880) 

● Maakindustrie nederland (90) 

● Website bedrijf (70) 

● B2B website (50) 

● B2B leadgeneratie (40) 

● B2B leads (30) 

● B2B platform (30) 

● B2B customer journey (20) 

● B2B trends (20) 

 

● Website industrie (?) 

● Nieuwe moderne website industrie (?) 

 

 

Uitgangspunt: Google.nl, taal Nederlands, locatie Nederland 
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Als er wordt gekeken naar het zoekvolume op de termen Growth-Driven Design en Data-Driven 

Design wordt al snel duidelijk dat de term Growth-Driven Design een stuk minder populair is. 

Ook als er gekeken wordt naar de teruggegeven resultaten in Google op de twee (exacte) 

termen wordt duidelijk dat de term Data-Driven Design veel meer wordt gebruikt. 

 

“ GDD could also be called DDD: data-driven design. The only way to know if your website is 

working is to test it. And to test it, you need some cold hard data about how it's performing. ” 

● Quote uit het blogbericht 'The Definition of Growth-Driven Design' van Nicole Arpin 

(Cactus Cow) - 

https://www.digitalgrowthagency.com/blog/definition-of-growth-driven-design 

 

Keywords in verschillende fases van de Buyer Journey 

De (B2B) Buyer Journey bevat drie fases waarin websitebezoekers zich kunnen bevinden. Deze 

fases zijn: Awareness, Consideration en Decision. In iedere fase hebben bezoekers andere 

behoeftes. Het is dus belangrijk bezoekers in iedere fase te kunnen helpen met relevante content. 

 

Bron afbeelding: 

https://academy.hubspot.com/hs-fs/hub/137828/file-347140697-pdf/docs/the-buyers-journey/hubsp
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ot_buyers_journey.pdf 

Awareness 

Tijdens de eerste fase van de Buyer Journey worden problemen/pijnpunten aangedragen. 

Bezoekers hebben vaak niet geheel in beeld wat hun probleem is, laat staan dat ze weten in welke 

richting ze kunnen kijken voor een oplossing. 

 

De potentiële klanten van Webs hebben ook problemen of pijnpunten die verholpen kunnen 

worden. Uit de antwoorden van potentiële klanten, die uit de twee tools naar voren kwamen, 

worden een aantal van deze pijnpunten duidelijk. 

 

Voorbeeld: het aantal converterende leads vanuit de website is niet bekend, er is weinig inzicht in 

het gedrag van de bezoekers op de website, er is een nieuwe website gewenst die extra leads op 

moet gaan leveren. 

 

Dit zijn enkele pijnpunten waarop ingespeeld kan worden door de content in deze fase hierop te 

richten. 

 

Keywords in deze fase 
● B2B leads (30) 

● B2B leadgeneratie (40) 

● B2B website (50) 

● Waarde website (210) 

● Website leads (90) 

● Website statistieken (140) 

● Marketing website (110) 

● Moderne website (110) 

● Website verbeteren (70) 

● Website strategie (20) 

● Bedrijf groeien (10) 

● Maakindustrie (880) 

 

Mogelijke blogtitels in deze fase 
● Meer B2B leads behaal je zo! 

● 5 tips voor meer B2B leads 

● B2B leadgeneratie doe je met je website! 

● Wat is de waarde van de website van je bedrijf? 
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● Website statistieken, wat meet je en wat weet je? 

● Hoe je website perfect past binnen je inbound strategie 

● Tips voor een moderne website voor je bedrijf 

● Verbeter de website van je bedrijf en blijf de concurrentie voor 

● 7 typische problemen binnen je B2B website 

● 3 fouten in je huidige website strategie 

● Bedrijven vaak niet bekend met het aantal converterende leads 

● Online groeien met je bedrijf 

● Groeien in de maakindustrie doe je zo 

● De maakindustrie verandert, verbeter nu je online positie! 

 

Consideration 

In deze fase zijn potentiële klanten zich bewust van het probleem, maar zijn ze nog opzoek naar 

mogelijke oplossingen. Ook de urgentie is op dit moment vaak nog niet zo hoog. De pijnpunten 

worden na enige tijd als 'normaal' ervaren. Vandaar is het belangrijk om de noodzaak voor het 

oplossen van een probleem te verhogen. 

 

Voor de campagne is Growth-Driven Design de oplossing voor de problemen van potentiële 

klanten. De voordelen van deze aanpak kunnen dus ook een antwoord voor de problemen van 

potentiële klanten bieden. 

 

Voorbeeld: het aantal converterende leads vanuit de website is niet bekend → oplossing: met 

Growth-Driven Design worden resultaten van bezoekers constant gemeten. 

 

Door in deze fase de voordelen van Growth-Driven Design te combineren met de verschillende 

problemen van potentiële klanten, wordt er op een duidelijke manier een passende oplossing 

geboden. 

 

Keywords in deze fase 
● Website leads (90) 

● B2B website (50) 

● User centered design (260) 

● Data-Driven (210) 

● Data-Driven design (30) 

● UX design (880) 
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● Maakindustrie (880) 

 

Mogelijke blogtitels in deze fase 
● User centered design voor meer leads met je B2B website 

● Data-Driven Design: ken je bezoekers en scoor meer leads! 

● 5 manieren om je bedrijfswebsite te verbeteren 

● 3 tips voor een slimmere website strategie voor maakbedrijven 

● Ontdek waarom jouw bedrijf een data gedreven website nodig heeft 

● Hoe verander je een B2B website in een leadmachine? 

● Gedreven door data. Laat je website groeien 

● Krijg gemakkelijk inzicht in het bezoekersgedrag 

● UX design voor je B2B website 

● Je beste sales persoon is je website! 

● De kracht van een data-driven website in de maakindustrie 

● Waarom de maakindustrie hun bezoekers moet kennen 

 

Decisions 

In de decision fase van de Buyer Journey heeft de bezoeker zijn/haar probleem in kaart en weet 

nu ook de oplossing die hierbij aansluit. Wat de bezoeker nog niet weet is welke aanbieder hij/zij 

wil gaan kiezen. Het is nu dus van belang de bezoeker over te halen door middel van passende 

content. 

 

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld case studies, waarbij de doelen en de uiteindelijke 

resultaten worden omschreven, krijgen potentiële klanten een positief beeld van wat hen te 

wachten zal staan. Op het begin is het echter nog niet mogelijk om echte case studies weer te 

geven, omdat Webs nog geen Growth-Driven Design klanten heeft. 

 

De content in deze fase moet dus zo ingericht worden dat het de bezoeker activeert om te kiezen 

voor Webs en om contact op te nemen (en uiteindelijk om te zorgen dat ze daadwerkelijk klant 

worden). In deze fase zullen de voordelen van Growth-Driven Design weer veel naar voren komen, 

in combinatie met de verschillende expertises van Webs zelf. 

 

Keywords in deze fase 
● Inbound strategie (10) 

● Maakindustrie (880) 
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● Nieuwe website lanceren (20) 

Voorbeeld: het aantal converterende leads vanuit de website is niet bekend → oplossing: met 

Growth-Driven Design worden resultaten van bezoekers constant gemeten → vervolg: Webs 

maakt website gericht op groei, online laat je business groeien 
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BIJLAGE 8: BRAINSTORMSESSIES EN BESPREKINGEN

Met het team hebben we een aantal brainstormsessies gehouden en zijn we enkele keren samen gaan 

zitten om de voortgang van het project te bespreken. Belangrijke punten zijn gedocumenteerd.

Presentatie: introductie nieuwe proposities

Tijdens deze interne presentatie werd de huidige strategie van Webs aan het licht gebracht. Waar Webs zich 

eerst profi leerde als Inbound Marketing specialist die ook websites maakt, gaat nu Growth-Driven Design 

geïntroduceerd worden. Dat niet alleen, ook Inbound Sales wordt toegevoegd aan het aanbod van Webs.

Waar, in eerste instantie, sprake was van het toevoegen van twee nieuwe pagina’s aan de website, is er 

gekozen voor het ontwikkelen van een compleet nieuwe website.

Brainstorm & Wishlist Webs.nl

Voordat er begonnen wordt aan het maken van de nieuwe website van Webs, hebben we met het team 

samen gezeten om te brainstormen over de website (en alles wat hier mee samenhangt). Met post-its schrijft 

iedereen uit het team de eerste dingen op die zich te binnen schiet. Vanuit hier wordt de Wishlist voor webs.

nl in elkaar gezet. Er kwamen veel goede punten naar voren tijdens deze brainstormsessie. Een aantal 

belangrijke punten:

- Bij propositie pagina’s Waarom? Hoe? Wat? --> Potentiële klanten moeten weten waarom ze voor bijv. 

inbound marketing moeten kiezen, hoe inbound marketing werkt en wat wij als Webs op dat gebied voor ze 

kunnen betekenen.

- Wat we doen: Beschrijven vanuit de pijnpunten van de doelgroep. Waar zitten zij mee? En hoe kunnen wij 

daar een passende oplossing voor bieden?

- Een aparte pagina toevoegen voor de maakindustrie

Voor de complete wishlist, bekijk de volgende pagina’s

(alles in het groen heb ik bijgedragen aan de wishlist)
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Secties

Menustructuur aanpassen. Meer richten op de oplossing / service / resultaten die we aanbieden

GDD menu item toevoegen

Who we serve (industries)

Testimonials / case studies

Kennisbank

Tools sectie: Webs Tools & Software Tools

Events sectie: Kennissessies, #DFB2B, HUG

Teampagina updaten. Veel mensen die hier niet meer werken

Hybride Team pagina weg(?) - CTA Decision

Portfoliopagina updaten: relevante websites laten zien als bewijs voor de persona (B2B Marketing 

Bram)

Homepagina uitbreiden met juiste content + CTA's / off ers

Blog indelen: Inbound Sales, Inbound Marketing, Growth-Driven Design

Activatie campagne (Awareness): Inbound Marketing (staat), Inbound Sales, Growth-Driven Design

Wat we doen > Services pagina met 3 ingangen: Inbound Marketing, Growth-Driven Design en In-

bound Sales

Wat we doen = Homepagina > Inbound Marketing, Inbound Sales en Growth-Driven Design

Wat we doen > Beschrijven vanuit de pijnpunten van klanten / doelgroep

Wat we doen > Beschrijven vanuit de pijnpunten van klanten / doelgroep

How we help (route naar inbound): 1. call 2. meeting 3. workshops 4. onboard (= decision)

Sectie #1: Online marketing voor de maakindustrie > Inbound

Sectie #2: Website voor de maakindustrie > Growth-Driven Design

Sectie #3: Business Development voor de maakindustrie > Inbound Sales

Maakindustrie pagina toevoegen + maakindustrie toevoegen in de fl ow van de website

Industrie pagina

Maakindustrie terug laten komen op meerdere plekken

B2B pagina herzien > focus op maakindustrie

Klanten = Consideration case studies introduceren met quote / stats

Hoofdzaak / DNA

Beter zaken doen in digitale tijdperk. Ik wil: nieuwe website, meer leads, nieuwe klanten / meer 

omzet

Propositie: Waarom? Hoe? Wat?

Sales proces uitleggen

De leadmachine staat in Brainport, waarom wij recht hebben hier in Eindhoven te zitten
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Elementen

Inbound resultaten laten zien + Platinum Partner + Certifi caten

Bewijslast > Platinum Partner

Uitstraling meer de wereld van de klant (foto / video)

Sectie: cases > Veco, Phenom, Software

Proces laten zien > Inclusief de statistieken

Uitgelichte cases + CTA

Flow klantreis binnen website > Sturend inrichten SMART CTA's

Meerdere CTA's slide-in etc. Wellicht geen banner(?)

Meer decision off ers op Webs.nl

Home meer consideration & decision off ers tonen. Ze kennen je!

Decision off er altijd prominent aanwezig op de site

Draagvlak document / pagina, infographic over Inbound Marketing

Inbound Marketing FAQ

Live Score / Meer traffi  c / Meer leads / Meer klanten

Funnel per propositie

Contact pagina > form + onderscheid wie

Ingangen homepage + focus

Pricing pagina / element



147

Features

De beurs / stand grader. Levert het op al die beurzen? Wat doe je!

Kosten VS opbrengst: 100.000 voor beurs is gemiddeld 20 SQL's per maand

Marketeer meer bewijslast geven voor de CEO. Website grader tool, Hoe ga je met Analytics om?

Analyse software > wat willen ze meten

Waarde-aantoon tool: welke metrics, waarde dashboard uit HS / GA

Surveys om info op te halen bij klanten

Scedule a meeting

Whitepaper Inbound Marketing > maakindustrie CTA > Whitepaper toevoegen

Video maakindustrie Brainport sfeerindruk

Slide in CTA: laat een blogpost door Webs schrijven

Personalisatie > Bijv. naam van bezoeker weergeven in welkomsttekst indien deze informatie aan-

wezig is

Easy Contact Form > contactformulier zo simpel mogelijk maken voor laagdrempelig contact (fo-

mulier in zinsvorm)

Meedraaien met het Hybirde Team

Leadmachine bouwen maakbedrijven
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Overig

Maakindustrie rapporten sectie: Digitale Hub

HowTo video's maken

Webinars

Content in CTA's aanpassen, formules gebruiken

Opbouw pagina altijd Why / How / What beantwoorden

Webs > Achter de schermen

Simpelere NL feed: Alles wat in NL kan doen
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Bespreking

Na de brainstormsessie over de wishlist ging de eerste bespreking voornamelijk over welke pagina’s van 

de oude website behouden worden en welke nieuwe pagina’s benodigd zijn. Vanzelfsprekend worden de 

propositie pagina’s Growth-Driven Design en Inbound Sales toegevoegd. Ook wordt er een pagina gewijd 

aan het proces dat Webs doorloopt bij klanten. Hierin gaat uitgelegd worden wat een klant kan verwachten 

wanneer ze in zee gaan met Webs (van oriënterend gesprek tot start samenwerking). Ook is er besloten de 

dat de maakindustrie beter wordt uitgelicht, aangezien deze sector de main focus wordt.

Presentatie: Site structuur

Hier werd het eerste voorstel van de site structuur gepresenteerd aan het team.

Bespreking

Tijdens deze bespreking heb ik samen met de technical consultant en de content marketeer gezeten om de 

feedback van de site structuur presentatie te verwerken en bespreken. Ook hebben we kort de plaatsing 

van CTA’s en bijbehorende off ers besproken.

Bespreking

De wireframes waren op dit moment al goedgekeurd, dus ben ik samen met de designer gaan zitten om een 

aantal zaken te bespreken. Hij had een aantal schetsen gemaakt en deze hebben we gezamelijk doorlopen. 

Wanneer alle wireframes waren gemaakt, was aan mij de vraag hoelang ik hier mee bezig dacht te zijn. 

Uiteindelijk heb ik hulp gevraagd om een onderbouwde urenschatting te kunnen maken.

Presentatie: Design

Op een aantal kleine elementen na was het design klaar. Dit betekende voor mij dat ik kon beginnen met de 

front-end development van de nieuwe site.

In de tussentijd heb ik nog vaak samen gezeten met zowel de designer als de content marketeer om 

alles tot op de puntjes uit te werken. Bij technische zaken werd er op mijn expertise vertrouwd en werd 

mij op enkele momenten gevraagd wat er mogelijk was voor de realisatie van de nieuwe site. Zo heb ik 

bijvoorbeeld zelf nog veel keuzes kunnen maken in het responsive design (het aangeleverde design bevatte 

alleen de desktop variant) en heb ik over technische aspecten mee mogen beslissen (zoals de werking van 

de succesverhalen pagina).

Presentatie: Website

Hoewel ik uiteindelijk bijna twee weken later kon beginnen dan in eerste instantie de bedoeling was en, 

door de vele wijzigingen tussendoor, ik deze tijd niet meer heb kunnen inhalen, staat de nieuwe website 

live.  Voorafgaand aan de lancering werd er een presentatie gegeven over hoe Webs het afgelopen jaar 

gepresteerd had. Als klap op de vuurpijl werd er ter afsluiting van deze presentatie (symbolisch) op de knop 

gedrukt om de nieuwe website te lanceren. 


