
Waarom merken met inbound marketing 
meer leads genereren en waarom 

social media communicatie meer is 
dan online adverteren. 

H A U S  W H I T E P A P E R
D E  K R A C H T  V A N  I N B O U N D  M A R K E T I N G



Ga aan de slag met een duurzame marketingstrategie voor je bedrijf, kies voor 

inbound marketing! Met behulp van een inbound marketing strategie ben je verze-

kerd van een solide stroom aan kwalitatieve leads. Dat wil jij voor je bedrijf toch 

ook?!

Marketing heeft de laatste jaren een grote omwenteling gemaakt waarbij de  

nadruk niet meer is komen te liggen op het kopen van bepaalde media maar door 

het creëren en delen van waardevolle content. Door op die manier waarde te 

bieden aan de consument zal deze zich interesseren voor jouw product of dienst 

en zo breng je een solide stroom aan leads op gang. Deze manier van werken 

valt onder de noemer inbound marketing en heeft de laatste jaren flink aan  

terrein weten te winnen binnen de marketingwereld. 

In deze whitepaper leggen we je uit wat dit juist is, waarom het belangrijk is 

en hoe je het kan gebruiken. 

INBOUND MARKETING
Z O R G  D A T  J O U W  K L A N T E N  J O U  T E  H O R E N  K R IJ G E N
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Bij inbound marketing draait het om het creëren en delen van waardevolle content. 

Die content is speciaal gecreërd voor je beoogde klanten. De achterliggende gedachte is om met 

kwalitatief goede content op natuurlijke wijze onder de aandacht te komen van je beoogde klanten, 

zodat zij met je merk of bedrijf in aanraking komen.  Op die manier probeer je uiteindelijk een solide 

stroom van leads op gang te brengen met als doel om deze leads uiteindelijk aan je te binden als 

klant. Inbound marketing heeft raakvlakken met verschillende online marketingtools. 

De basis van inbound marketing bestaat namelijk uit content marketing, ofwel de creatie van waardevol-

le content in de vorm van Storytelling, blogs, video’s, whitepapers, e-books, sterke visuals, etc. 

Door deze content te plaatsen op je website en social media zal Google deze oppikken waardoor je 

vertoningen genereert in de zoekmachine. Je (potentiële) klanten zullen je daar vinden wanneer zij 

gaan zoeken. Op die manier ben je door het plaatsen van waardevolle content op je website bezig met 

zoekmachine optimalisatie (SEO). De content die je op je website plaatst kun je tevens distribueren 

via verschillende social media kanalen en verspreiden onder de volgers van je nieuwsbrief middels 

e-mail marketing. 

Je kunt er daarnaast voor kiezen om de belangrijkste content te promoten via advertenties op 

social media platformen. Kortom, een inbound marketing strategie bestaat uit allerlei 

marketingtools die nauw met elkaar verbonden zijn om uiteindelijk het beoogde doel te kunnen 

behalen. 

Wat is inbound marketing?

Uw leads rendabel maken door 
gebruik te maken van onze 

HAUS inbound marketing funnel

D O O R  T E  I N F O R M E R E N  Z A L  J E  L E A D S  G E N E R E R E N
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De traditionele manier van marketing bedrijven via radio, TV, kranten, magazines, direct mail, sponsoring etc. noemen 

we outbound marketing. Degene die het meeste betaalt en dus het hardste roept krijgt bij deze vorm van marketing 

doorgaans de meeste aandacht. Bij outbound marketing koop je namelijk aandacht van de consument om leads 

te genereren. Consumenten worden echter dagelijks blootgesteld aan duizenden reclameboodschappen. Een consu-

ment kan al die reclameboodschappen niet verwerken, waardoor het voor marketeers dus steeds lastiger wordt om 

ook maar een beetje aandacht van de consument te krijgen.  

Bovendien worden marketingboodschappen via tools als telemarketing, commercials en ongeadresseerde mails door 

het gros van de consumenten als bijzonder storend ervaren. De boodschappen worden daarom in grote getalen 

genegeerd. 

Bij outbound marketing draait het dus om gekochte media waarmee je middels pushende marketingboodschappen 

vecht voor de aandacht van de consument. Het effect van een dergelijke advertentiecampagne is echter weg zodra 

je stopt met adverteren. Inbound marketing werkt juist door middels krachtige content, die aansluit bij de behoeften 

van je doelgroep, consumenten op natuurlijke wijze als een magneet naar je toe te trekken. Deze manier van 

marketing werkt omdat je iemand zijn aandacht verdient en niet omdat je, zoals bij outbound, iemand zijn aandacht 

probeert te kopen. Het effect van inbound marketing is duurzaam, omdat je potentiële klanten iets waardevols 

biedt waar ze ook daadwerkelijk in geïnteresseerd zijn. Wanneer je als merk of bedrijf 

structureel van deze waardevolle informatie biedt, vinden consumenten het de 

moeite waard om je te blijven volgen of met je in contact te blijven. De inhoud 

is namelijk afgestemd om hun behoeften. Het is dan vervolgens aan jou 

om die consumenten om te zetten in steeds terugkerende klanten. 

Het verschil tussen 
INBOUND en OUTBOUND MARKETING

Wist je dat: 

van de consumenten 
TV commercials skipt. 

Dat valt samen met ontwikkelingen 
als Netflix, Video-on-demand en 
uitzending gemist. 

 van de consumenten  
 zich uitschrijft voor   
 mailing lijsten. 

 
 van de direct mail   
 nooit wordt geopend.
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Een inbound marketing strategie omarmen gaat verder dan de implementatie van een 

tool. Wanneer je als merk of bedrijf met inbound aan de slag gaat moet je als het ware 

gaan denken als een uitgeverij. Het is zaak om een oprecht geïnteresseerd publiek op 

te bouwen voor jouw business. Dat doe je door de juiste content op het juiste moment 

op de juiste plek te publiceren. Consumenten die op zoek zijn naar informatie komen 

met jouw content in aanraking op het moment dat het hen uitkomt en zullen deze met 

belangstelling bekijken. Op die manier worden je marketingboodschappen relevant en 

bruikbaar voor de consument, waardoor deze zich er niet aan zal storen. 

Doelen, doelgroep en tools  

Om inbound marketing succesvol te implementeren in je 

organisatie is het allereerst zaak om een aantal realistische 

doelstellingen te formuleren. Vervolgens begin je met 

het in kaart brengen van je beoogde droomklanten in de 

vorm van buyer persona’s. Daarna ga je bepalen welke 

marketingtools je gaat inzetten. Elk social media plat-

form heeft zijn eigen doelstellingen en doelgroepen. 

Deze platformen gebruiken op het juiste moment en met 

de juiste content is crusiaal om resultaat te behalen.

Hoe gaat een 
INBOUND MARKETINGTRAJECT
in zijn werk?

J E  K L A N T  W I N N E N  M E T  E E N  S T E R K E  S T R A T E G I E

Weet jij al wie jouw 
ideale klant is?
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Je gaat aan de slag met de creatie van content die gericht is op je buyer persona’s. 

Bedenk in welke content jouw beoogde droomklant geïnteresseerd is. 

Maak daarbij gebruik van de verschillende fasen, ook wel funnel genoemd, die een 

potentiële klant tijdens zijn klantreis doorloopt: 

Content creatie en de klantenreis
J O U W  K L A N T  I S  J O U W  P R O M O T O R

In deze fase bevinden zich mensen die in de 

toekomst mogelijk geïnteresseerd kunnen 

zijn om een product bij je af te nemen. Con-

sumenten die zich in deze fase bevinden 

zijn passief. Hun behoefte is (nog) ‘latent’. 

Mensen die zich in deze fase bevinden 

overwegen om op termijn een product aan 

te schaffen. Ze zijn actief op zoek en ze ver-

gelijken producten die lijken te voldoen aan 

hun wensen. 

De do fase is de op conversie gerichte fase. 

In deze fase bevinden zich de consumenten 

die op dit moment bereid zijn om een aan-

koop te doen. 

Klanten die al eens een aankoop bij je heb-

ben gedaan en daar tevreden over zijn be-

vinden zich in deze fase. Het is de kunst om 

deze klanten ook tevreden te houden en 

aan je te binden. Uiteindelijk kun je deze 

groep klanten dan omzetten in promoters 

voor je product of dienst. 

De Care fase: De Think (consideration) fase: De See (awareness) fase: De Do fase (decision): 

Onbekende Bezoeker Leads Klanten

Promoter

Bekendheid

See

Opvallen

Overweging

Think

Overtuigen

Verkoop

Do

Afsluiten

Loyaliteit

Care

Tevreden
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Potentiële klanten vinden jouw merk of bedrijf via de content die je etaleert, maar in elke fase van de 

klantreis heeft de consument behoefte aan andere informatie. In feite zijn het in eerste instantie on-

bekenden. Ze zijn zich op internet aan het informeren, vinden de content die je etaleert interessant 

en zullen je website bezoeken om de content te bekijken. Vanaf dat moment zijn het website bezoekers. 

De kunst zit hem in het feit dat je deze eenmalige website bezoekers met behulp van meer relevante 

content en marketing automation om weet te zetten in terugkerende bezoekers. Op die manier trek 

je ze steeds verder de funnel in tot aan het moment dat ze zichzelf bekend maken en converteren door 

contact met je op te nemen. Dat kan bijvoorbeeld doordat ze een whitepaper downloaden in ruil voor 

hun e-mailadres. Vanaf het moment dat de bezoeker bij je bekend is, krijgt deze de status lead. Deze 

leads kun je bewerken met nog meer content en een slimme strategie daaromheen. Op die manier 

probeer je de lead om te zetten in een klant en daarna probeer je die klant natuurlijk aan je merk of 

bedrijf te binden, zodat deze ook weer andere onbekenden aanspoort om met jouw merk of bedrijf in 

aanraking te komen (promotor). Het is dus zaak om specifieke content te creëren die aansluit bij de 

fase waarin de consument zich bevindt.  

Meten en optimaliseren. 

Het grote voordeel van inbound marketing is dat je alles wat je doet uitgebreid kunt meten. 

Aan alle marketingtools die je inzet zijn immers meetinstrumenten gekoppeld. 

Aan de hand van die statistieken kun je nieuwe inzichten verkrijgen waarmee je jouw strategie 

kunt bijsturen en optimaliseren om zo meer en betere leads te genereren met behulp van 

kwaliteitscontent. 

Van ONBEKENDE tot PROMOTER
J O U W  K L A N T  I S  J O U W  B E L A N G R IJ K S T E  P R O M O T E R
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Uitbesteden 
Social Media post

496,- per maand

Is content niet helemaal je ding of loop je 
tegen het probleem aan dat je niet weet 
wat je moet posten? 
  
Geen nood! wij stellen samen met jou een 
plan op waarbij uw bedrijf, diensten en 
producten met regelmaat online gepost 
worden. Continuiteit in je social media 
berichten is daarbij cruciaal. Vanaf nu heb je 
hier zelf geen omkijken meer naar, hierdoor 
creëer je meer tijd voor je corebusiness en 
blijf je online aanwezig!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n strategiebepaling
n content management (planning)
n 2 post per week
n  tekstuele opmaak
n  onderscheiden op social media
n  2 kanalen: Facebook/ Instagram

n  periodiek overleg analyse & statistieken

Uitbesteden 
Social Media Campagnes

980,- per maand

Wij nemen jouw Facebook, Instagram en 
Linkedin campagnes volledig uit handen 
en zorgen dat het maximale van jullie 
doelstelling behaald wordt.
Wij zorgen ervoor dat je optimaal online 
bent met je advertenties. Transparantie is 
belangrijk, vandaar dat we campagnes door 
middel van jullie Facebook Business Mana-
ger inzetten, alle data en budgetten kan je 
daardoor op elk moment zelf consulteren!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n brainstormsessie
n doelstelling bepalen
n testen van maximaal 5 verschillende  
 doelgroepen per campagne
n opstellen van een landingspagina 
 (hosting kost niet inbegrepen)
n schrijven van 5 verschillende  
 advertentieteksten
n optimalisatie van campagne
n 1 campagne per maand 

Uitbesteden
Post + Advertentie + E-mail

1.380,- per maand

Wij nemen je gehele social media ma-
nagement uit handen. Dit betekent dat 
je geen omkijken meer hebt naar je social 
media omdat HAUS het geheel voor jou zal 
beheren. Tijdens het traject bepalen we ge-
zamenlijk de strategie en daarnaast bouwen 
we samen aan een contentplanning.  Uw 
potentiële klanten mogen niet merken dat 
er een marketingbureau tussen jou en jouw 
klanten zitten. Alles wordt geregeld via jullie 
Facebook Business Manager, alle data en 
budgetten kan je daardoor op elk moment 
zelf consulteren!

Wat kan je verwachten tijdens dit traject:
n Traject Social media Post
n Traject Social media Campagne
n	 Branding & design 
 (mits er wordt gekozen voor 1kw/Social   
 media marketing)

Uitbesteden
E-mailmarketing

450,- per maand

De verzamelde e-mailadressen worden 
door HAUS gestructureerd in een e-mail-
marketingsysteem. HAUS werkt met WIX 
automation system en neemt de volledige 
e-mailmarketing uit handen van de klant.
De é-mail automatisatie loopt volgens de 
voorop samengestelde é-mailfunnel voor 
jouw campagne.

HAUS designstudio - www.hausdesignstudio.be  - gsm: 0478950469  

HAUS marketingstudio neemt graag alle sociale media zorgen van u over, 
terwijl u zich meer kan toeleggen op uw kerntaken.



Aan de slag met inbound Marketing !

Wil jij aan de slag met inbound marketing en wil je meer informatie? 

Neem dan gerust eens contact op met Bureau HAUS designstudio. 

Onze inbound marketing experts kunnen je in een vrijblijvend gesprek alle 

ins en outs over inbound marketing vertellen. 

Zo krijg je een goede indruk van de mogelijkheden voor jouw bedrijf. 
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HAUS designstudio

Contact@hausdesignstudio

www.hausdesignstudio.be

+32 0 478 95 04 69


