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VOORWOORD

The next step
in B2B marketing

Voor je ligt de tweede editie van het B2B
Marketing Trendrapport door Platform
Innovatie in Marketing (PIM) en Blinker.
Na de succesvolle lancering van de eerste
editie van het B2B Marketing Trendrapport
in 2016 geven PIM en Blinker dit jaar een
vervolg aan dit onderzoek. We hebben in
deze editie meer ruimte gegeven om de
B2B marketeers zelf aan het woord te laten.
We spraken een heel elftal B2B marketeers
over hun ambities en uitdagingen en
welke next steps zij zien voor hun rol
en hun organisaties. De onderbouwing
hebben we gedaan met de resultaten uit
kwantitatief onderzoek; een enquête waar
389 marketeers aan hebben meegedaan.
Dit jaar bouwen we voort op de inzichten van
het vorige trendrapport; waar staan we nu

met het B2B marketingvak en hoe bouwen
we verder aan een impactvolle bijdrage aan
het succes van onze ondernemingen. In dit
Trendrapport lees je hier alles over.
Zeer hartelijk dank aan iedereen die heeft
meegewerkt aan dit onderzoek. Jullie visies
en inzichten inspireerden ons en zetten ons
aan tot kritische zelfreflectie op onze eigen
next steps.
Speciale dank gaat uit naar Canon voor het
printen van dit rapport.
Veel leesplezier en inspiratie!

Pascal van Hombergh
Bestuurslid PIM
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Mark van den Berg
Commercieel Manager
Blinker
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INLEIDING

B2B Marketing
in 2017:
VAN KLIK TOT KLANT DOORMETEN VAN
DE RESULTATEN
Het B2B Marketing Trendrapport van 2017 geeft inzicht in de uitdagingen,
speerpunten en belangrijkste activiteiten van B2B marketeers in Nederland. Elf
vooraanstaande marketeers van elf verschillende bedrijven in diverse branches
hebben in interviews stilgestaan bij wat hen bezighoudt anno 2017. In openhartige
gesprekken met PIM en Blinker zijn zij ingegaan op de ontwikkelingen die zij zien,
de uitdagingen waar zij voor staan en de speerpunten die zij hebben voor dit jaar.
Een grote gemene deler die we hebben
gevonden is dat de belangrijkste uitdaging
voor hen het doormeten van de resultaten
is: vanaf de eerste klik tot en met het moment
dat iemand klant wordt. De belangrijkste
speerpunten voor hen voor dit jaar sluiten
hierop aan: content marketing, marketing
organisatie, marketing automation en
customer experience. Een uitkomst die
niet alleen wordt ondersteund door de elf
geïnterviewde marketeers, maar ook door
een grootschalig kwantitatief onderzoek.

zodat zij daadwerkelijk kunnen meten wat
hun marketingactiviteiten opleveren. Grip
krijgen op marketingeffort en -resultaten
zal daarmee een echte next step worden
voor B2B marketeers. Heb je grip, dan kun
je beter sturen. Kun je beter sturen, dan kun
je beter voorspellen en focussen op wat je
echt wil bereiken. In 2017 zijn marketeers
zich dat inmiddels heel erg bewust, blijkt uit
dit onderzoek.

De next step voor B2B marketeers, zo
concluderen wij, is het uiteindelijk op de
juiste manier inzetten van deze speerpunten,
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Achtergrond, opzet en verantwoording
Het B2B Marketing Trendrapport is de
uitwerking van onderzoek dat door Platform
Innovatie in Marketing (PIM) en Blinker
is uitgevoerd onder B2B marketeers in
Nederland. Er is gekozen voor een aanpak
waarbij de uitkomsten van kwalitatief
onderzoek input vormen voor een
kwantitatief onderzoek.
Voor het kwalitatieve onderzoek zijn
geïnterviewd: Marieke le Noble-Visser
(Vakmedianet), Sander Seton (AFAS
Software), Mark Appel (Exact), Valery Bartels
(Canon Nederland), Anne Berkers (Please
Payroll), Wouter Gijsbertsen (Cliptoo
Marketing), Ruud Verstraeten (Webs),

B2B organisatie

70%

25%
1%

Zowel B2B als B2C

Dorkas Koenen (Rabobank), Arthur
Simonetti (DSM), Xavier Dusée (GAC
Business Solutions) en Yvonne Nassar (RAI
Amsterdam). Zij komen aan het woord in
deel II van dit rapport.
Aan het kwantitatieve deel van het
onderzoek hebben in totaal 389
marketeers meegewerkt. Zij zijn nagenoeg
allemaal werkzaam in de B2B of werken
voor organisaties die zich zowel op
B2B als B2C richten. Verder werken
zij zowel bij dienstverleners als bij
productleveranciers.

3%
2%

Non-profit organisatie
(semi-) overheidsorganisatie

B2C organisatie

42%
34%

Wij zijn een dienstverlener

24%

Wij zijn een productleverancier

Wij leveren zowel producten als diensten

B2B Marketing Trendrapport 2017 n = 220 (1 antwoord mogelijk)
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INLEIDING
Waar het interessant was, hebben
we gekeken of de grootte van de
organisatie, de grootte van het
marketingteam of de omzetgrootte
van invloed was op de gegeven
antwoorden.
Een
vergelijking
tussen
het
kwantitatieve
en
kwalitatieve
onderzoek vormt het derde deel
van dit rapport. Daarin zijn ook de
belangrijkste conclusies opgenomen.
In totaal formuleren wij 16 conclusies
verdeeld over de vier belangrijkste
speerpunten voor B2B marketing in
2017: content marketing, marketing
organisatie, marketing automation en
customer experience.

rapport. Ook hierin laten we de elf
geïnterviewde marketeers aan het
woord.
Dit rapport is de tweede editie van
het B2B Marketing Trendrapport. Het
onderzoek is voor het eerst uitgevoerd
in 2016. Uiteraard zijn de meest
opmerkelijke verschuivingen terug te
lezen in dit rapport. Als laatste: voor
de leesbaarheid zijn in tabellen alleen
afgeronde percentages opgenomen.

De uitwerking van deze conclusies
is het vierde en laatste deel van het
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11 VOORAANSTAANDE B2B
MARKETEERS DELEN HUN
UITDAGINGEN EN PRIORITEITEN

De challenge voor 2017:
meten van klik tot klant
De geïnterviewde marketeers geven graag een kijkje achter de schermen: welke
uitdagingen zien zij met hun marketingteam en hoe denken zij deze challenges
aan te gaan in 2017? Waar liggen de prioriteiten en wat wordt de marketingfocus
voor het komende jaar? Alle antwoorden op een rij geven een mooi beeld van
B2B marketing in 2017. En wat valt op? Het doormeten van je hele funnel is een
belangrijke challenge. En krijg je dat ‘doormeten’ ook echt voor elkaar, dan beloont
brancheorganisatie DDMA dat met de Customer Data Award.
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Waar ben je het meest trots op wat je in 2016 in jouw marketing hebt
gerealiseerd?
Aan het woord is Marieke le Noble-Visser. Zij heeft in 2016 met haar organisatie
Vakmedianet de DDMA Customer Data Award 2016 gewonnen. Niet verwonderlijk dat
zij hier het meest trots op is.

Vakmedianet
Marieke le Noble-Visser
Chief Digital Officer
Marieke le Noble-Visser is Chief Digital Officer
bij Vakmedianet. Vakmedianet combineert
kennis van merken en de uitgeefwereld met de
kansen die de nieuwste online mogelijkheden
en marketingtools met zich meebrengen.
Teams en techniek opnieuw inrichten om zo
lezer en adverteerder op een relevante manier
bij elkaar te brengen.

Marieke: ‘We hebben onze marketing echt
gebaseerd op data en content, zodat we
onze marketing ook daadwerkelijk kunnen
targetten op doelgroepen voor wie onze
boodschap heel relevant is. De performance
van onze acties –zoals open ratio’s en
klikratio’s– zie je significant omhoog gaan.
We hebben dan ook de DDMA Customer
Data Award 2016 gewonnen, waar we erg
trots op zijn!’

Een andere prijswinnaar is AFAS. AFAS won de B2B Marketing Award op het B2B Marketing
Forum van 2016. Net als Marieke onderschrijft Sander Seton –Marketingmanager van
AFAS– het belang van data-inzicht.
Sander vertelt:
‘Ik ben heel trots op ons eigen contentplatform: inspireertbeterondernemen.nl
En ik vind het fantastisch dat we in
Nederland één van de allereerste cases
hebben neergezet waarin B2B content
marketing en marketing automation
een centrale rol spelen en waarbij we
de resultaten tot aan de euro inzichtelijk
hebben kunnen maken. Daarmee wonnen
we in 2016 de B2B Marketing Award. En dat
is ook iets om trots op te zijn.’
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AFAS Software
Sander Seton
Marketingmanager
Sander Seton werkt ruim 8 jaar als
marketingmanager bij AFAS Software. In die
functie is hij altijd verantwoordelijk geweest
voor het hele proces van demand generation
tot leadgeneratie. Sander heeft mede aan de
wieg gestaan van de succesvolle implementatie
van content marketing, marketing automation
en marketing intelligence bij AFAS Software.
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Welke prioriteiten stellen jullie
voor jullie marketing in 2017?
Dat AFAS en Vakmedianet prijzen winnen
met data-inzicht betekent ook dat het
verkrijgen van dit inzicht niet eenvoudig is.
Veel B2B organisaties zien hierin een mooie
uitdaging en prioriteit voor 2017.

Exact
Mark Appel
Marketingdirecteur
Mark Appel is de Global Marketing Director
van Exact Cloud Solutions. Exact ontwikkelt
cloud business software en zet deze -via een
maandelijkse abonnementsvorm- in de markt
die vooral gericht is op MKB-Nederland. Mark
werkt al meer dan 25 jaar in de IT-business. In
zijn vrije tijd is hij een gepassioneerd triatleet
en schrijft hij graag voor zijn persoonlijke blog
preciesmark.com.

Mark: ‘We hebben onze marketing nu
goed voor elkaar. Nu sturen op variabelen,
zodat we ook echt kunnen doormeten of
elke euro die erin gaat er uiteindelijk ook
uitkomt. En zoals iedereen weet: wij zijn druk met de branding rond Max Verstappen. En
we zijn actief met Google om te zorgen dat de on- en offline wereld worden verbonden.
Maar ook dat willen we meten. Wij zijn nu een nulmeting rond de branding van Max fact
based aan het maken.’
Ook Valery laat weten dat ‘vastleggen’ een speerpunt voor 2017 is:
‘Wanneer mensen bijvoorbeeld op onze
website een formulier downloaden of
via onze social media met ons in contact
treden, willen wij dat beter vastleggen.
Momenteel volgen die touchpoints elkaar
nog niet logisch op. Door die customer
journeys verder te automatiseren, beogen
we potentiële klanten beter te voorzien van
relevante informatie. Dat is een gezonde
uitdaging, want dat betekent dat wij vast
moeten stellen op welk moment in de
klantreis onze klanten zich bevinden en wat
in die fase relevante informatie is.’
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Canon Nederland
Valery Bartels
Customer Marketeer

Valery Bartels heeft ruim 18 jaar ervaring in
diverse marketingfuncties, waarvan de laatste
5 jaar als Customer Marketeer bij de zakelijke
tak van Canon Nederland. In 2015 won zij met
Canon de B2B Marketing Award. Naast haar
werk bij Canon beoordeelt zij afstudeerscripties van studenten Commerciële Economie
en Marketing Management aan de Fontys
Hogescholen.
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Wat is volgens jou de grootste challenge voor B2B marketeers in 2017?
Valery geeft duidelijk aan dat data-inzicht niet mogelijk is zonder de juiste tooling en
de inzet van relevante content. Een zienswijze waarin ook de andere geïnterviewde
marketeers zich kunnen vinden.

Rabobank
Dorkas Koenen
Directeur Marketing
Dorkas Koenen heeft inmiddels een langjarige
ervaring opgebouwd in de aansturing en
transitie van marketingdisciplines, primair
binnen dienstverlenende sectoren zoals
telecom, financiële dienstverlening en energie.
De laatste zeven jaar was hij CMO van Essent.
Op 1 december 2016 is hij gestart als CMO van
de Rabobank.

Anne voegt daaraan toe dat B2B
marketeers in 2017 echt werk moeten
maken van relevante content: ‘Relevantie
is naar mijn idee de grootste challenge. De
constante zoektocht naar hoe je ervoor
zorgt dat jouw marketing –maar zeker ook
je communicatie-inspanningen– relevant
zijn voor je doelgroep. Op het juiste
moment, via het juiste kanaal, met de juiste
content bij je doelgroep zijn. En daarbij te
streven naar het ‘laten kopen’ in plaats van
‘verkopen’.’
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Zo denkt Dorkas dat voor inspirerende
content de B2B ook kan kijken vanuit een
andere invalshoek: ‘Marketeers moeten
veel meer inspiratie halen uit andere
sectoren dan die waarin ze werken, meer
invloeden overnemen uit bijvoorbeeld de
Fast Moving Consumer Goods. Marketing van
diensten is ondergewaardeerd. Bij tastbare
producten kun je makkelijker beïnvloeden
met een kleurtje of verpakking. Marketing
van diensten is uitdagender.’

Please Payroll
Anne Berkers
Coördinator Marketing en
Communicatie
Anne Berkers heeft bijna 9 jaar ervaring
als marketing- en communicatiespecialist.
Jaren was ze verantwoordelijk voor de
marketing en communicatie van een
technisch detacheringbureau. Nu werkt ze als
coördinator marketing en communicatie bij de
grootste zelfstandige payroll organisatie van
Nederland.
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Cliptoo Marketing
Wouter Gijsbertsen
B2B Inbound Marketingstrateeg

Vervolg:
Wouter Gijsbertsen is oprichter van Cliptoo
Marketing, een B2B inbound marketingbureau
en Platinum Certified partner van Hubspot.
Wouter heeft meer dan 23 jaar internationale
sales & marketing management ervaring bij
softwarebedrijven. Met passie en creativiteit
ondersteunt hij sales- en marketingteams
bij het realiseren van leadgeneratie en lead
nurturing programma’s, buyer persona’s en
content marketing programma’s.

Wat is volgens jou de
grootste challenge voor B2B
marketeers in 2017?

Wouter zit op hetzelfde spoor als Anne: ‘De grootste uitdaging voor B2B bedrijven en
marketeers is telkens om die omslag in denken te maken. Dat blijft ook in 2017. Niet
redeneren vanuit het promoten van producten of diensten, maar redeneren vanuit de
behoefte van klanten en hoe je hen kunt helpen in de zoektocht naar oplossingen. Maak
gebruik van het inzicht in de behoefte, jouw belofte en bewijs waarmee je hun probleem
kunt oplossen. Dat is de uitdaging.’
Ruud ziet als belangrijkste challenge
dat marketing en sales meer moeten
samenwerken en dat het belangrijk is om
het commerciële proces te kunnen meten
over de gehele funnel: ‘Ik zie dat marketing
en sales te vaak los van elkaar worden
aangestuurd. Marketing heeft vaak geen
targets of alleen top of the funnel targets.
En sales heeft bottom of the funnel targets.
Daar zit een gat tussen. Dit vraagt om nauwe
samenwerking van sales en marketing; een
gezamenlijk plan, duidelijke afspraken en
uiteindelijk ook goede tools.’
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Webs
Ruud Verstraeten
Managing Consultant Digital
Marketing
Ruud Verstraeten is Managing Consultant bij
Webs. Webs is een inbound marketingbureau
en Platinum HubSpot partner. De taak van
Ruud: hij adviseert B2B-bedrijven in Inbound
Marketing, Growth Hacking en marketing-sales
alignment. Als Ruud niet werkt, staat hij op de
tennisbaan of oefent hij als thuisbarista.
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DSM
Arthur Simonetti
Marketing Director
Arthur Simonetti werkt als Marketing Director op de
corporate marketingafdeling van DSM. Arthur heeft veel
ervaring in Business Intelligence, Corporate Strategy en New
Business Development. Hij is marketeer, strateeg, trainer,
facilitator en theaterregisseur. Zijn belangrijkste interesses
zijn strategie, creativiteit, behavioral change en storytelling.
Hij combineert al deze elementen in het ontwikkelen van de
marketing professionaliteit binnen DSM.

Hoe ga jij als marketeer deze uitdaging aan om succes te behalen?
Samengevat zien de 11 geïnterviewde marketeers de volgende uitdaging voor 2017:
verkrijgen van data-inzicht door de juiste tooling met de juiste content. De vraag is dan
vervolgens hoe je deze challenge tot een succes gaat maken.
Arthur: ‘Met market understanding. In mijn ogen is het ontzettend belangrijk continu
in gesprek te zijn met de markt. Zij snappen als geen ander wat er gebeurt. Dankzij
verschillende community’s, waaronder consumenten en influencers –zoals vloggers en
bloggers– begrijpen wij de dynamiek en kunnen we hier beter op inspelen.
Daarnaast is het belangrijk om bij te blijven in je vak. Als marketeer moeten wij
onderkennen dat dit vak continu in ontwikkeling is. Leer van elkaar en volg de
ontwikkelingen op de voet. En vergeet niet om te testen. Probeer op kleine schaal
uit om snel te leren en te kijken hoe het aanslaat. Pilotten is van wezenlijk belang om
stappen te maken.’

B2B Marketing Trendrapport 2017
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Vervolg:
Xavier onderschrijft de dynamiek van
het marketingvak en het belang van
kennis vergaren: ‘We zijn zelf leverancier
van marketing automation software en
bedrijfssoftware en zitten dicht bij het vuur,
maar ondanks deze luxe is het pragmatisch
toepassen van dit stukje discipline geen
sinecure. Dus veel kennis vergaren en advies
vanuit onze kant delen. Door te delen krijg
je meer informatie terug.’
Ook Yvonne geeft aan dat ‘in direct
contact zijn met de markt’ een belangrijke
voorwaarde is om alle marketinguitdagingen
tot een succes te maken. De samenleving is
anno 2017 immers een connected society.
Om die reden is voor Yvonne ‘digitalisering’
een belangrijk speerpunt:
‘Daarbij gaat het altijd om mensen en het
maken van échte verbindingen. We leven
in een connected society, een verbonden
samenleving, waar iedereen met elkaar in
contact staat. We hebben meerdere devices
voortdurend tot onze beschikking en zijn
always on. Door de brug te bouwen tussen
fysiek en virtueel kun je het verschil maken.’
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Hoe ga jij als marketeer deze
uitdagingen aan om succes
te behalen?

GAC Business Solutions
Xavier Dusée
Marketing manager
Xavier Dusée is marketing manager GAC
Business Solutions. GAC is een Microsoft
Dynamics Specialist die bedrijven helpt om
processen te optimaliseren met de business
software Microsoft Dynamics 365. In zijn vrije
tijd probeert hij een goede balans te vinden
tussen zijn gezin en zijn hobby, het producen
van Muziek (EDM). Voor de liefhebbers: check
Beatport ‘Zerotonine’.

RAI Amsterdam
Yvonne Nassar
Head of marketing & innovation
Yvonne Nassar is Head of marketing &
innovation bij RAI Amsterdam en tevens
voorzitter bij Platform Innovatie in
Marketing (PIM). Haar carrière begon zij bij
het Amerikaanse Dolce Hotels & Resorts.
Vanuit het Europese hoofdkantoor in Parijs
was zij verantwoordelijk voor het Europese
marketingbeleid van Dolce.
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SAMENVATTING

De trend voor 2017: nog
steeds content marketing
Uitdagingen en trends zijn niet hetzelfde. Meer data-inzicht door de juiste tooling
met de juiste content is duidelijk een uitdaging voor 2017. Dit geldt niet alleen voor
de geïnterviewde marketeers; het blijkt ook uit het kwantitatieve onderzoek. Maar
liefst 90% van alle B2B marketeers die meededen aan de survey, geeft aan dat zij
steeds meer verstand van data en techniek moeten hebben.
Al je het kwalitatieve en kwantitatieve
onderzoek naast elkaar legt, dan zie je
dat B2B Nederland deze uitdaging op
vier manieren het hoofd wil bieden: met
content marketing, marketing automation

Content
marketing
Marketing
organisatie

57%
7
15%
7

Innovatie

Wat zijn de
belangrijkste
speerpunten voor
jouw organisatie
in 2017?

29%
5

Customer
experience

E-commerce en
digitalisering

8

Voor hoeveel geïnterviewden in de top 4?

Marketing
automation

Big data

en met de (her)inrichting van de marketing
organisatie plus een grotere focus op
customer experience. Dit zijn dan ook de
grote prioriteiten voor 2017.

35%
5
14%
3
20%
2
17%

Geïnterviewden 2017
Survey 2017

B2B Marketing Trendrapport 2017 | n = 389 (max. 2 antwoorden mogelijk (kwantitatief))
		
n = 11 (aantal in de top 4 (kwalitatief))
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Implementatie marketing
automation kost tijd
Dat marketing automation anno 2017 nog
steeds een speerpunt voor organisaties is,
heeft waarschijnlijk te maken met het simpele
feit dat de implementatie ervan tijd kost. Zo
kon in 2016 slechts 25% van de marketeers
–die we enquêteerden– antwoorden dat
zij met marketing automation werken. In
2017 is dit percentage gestegen tot 34%.
Nog steeds minder dan de helft, terwijl in
het onderzoek van 2016 wel 48% van de
marketeers aangaf in 2017 een start te
willen maken met marketing automation.
Kennelijk zitten wens en werkelijkheid –
ook als het gaat om de implementatie
van marketing automation– niet altijd op
één lijn. Niet verwonderlijk dat marketing
automation ook voor 2017 een speerpunt
blijft.

Opmerkelijk: grote aandacht
voor customer experience
Voor de elf geïnterviewde marketeers is ‘in
contact zijn met de markt’ cruciaal om de
B2B marketinguitdagingen tot een succes
te maken. Dit vertaalt zich in de grote
belangstelling voor customer experience.
Uit het kwantitatieve onderzoek komt naar
voren dat marketeers zich vooral focussen
op de oriëntatiefase van de customer
journey. Er is onder B2B marketeers een
grotere focus op ‘klant worden’ dan op
‘klant zijn’.
B2B Marketing Trendrapport 2017
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Uit de interviews

Ranking trends 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Content marketing
Marketing organisatie
Marketing automation
Customer experience
Big data
E-commerce en digitalisering
Innovatie

De grootste trend blijft content
marketing
Focus op de fase ‘klant worden’ en
het belang van ‘in contact zijn met de
markt’ maakt dat content marketing het
belangrijkste speerpunt blijft. Anno 2017 is
content marketing namelijk de wijze waarop
dit contact met de markt wordt gelegd.
Marketeers kruisen leadgeneratie en lead
nurturing dan ook aan als de belangrijke
redenen om content marketing in te zetten.
In dit rapport lees je 16 conclusies verdeeld
over de vier belangrijkste trends in B2B
marketing 2017.
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CONCLUSIES

Trend 1: Content marketing (CM)
1.
2.
3.
4.

Leadgeneratie belangrijke reden om content marketing toe te passen
Content wordt ontwikkeld voor specifieke doelgroepen
Verspreiding van content vindt vooral plaats via owned media
E-mail marketing belangrijk voor marketeers die geen content marketing inzetten

Trend 2: Marketing organisatie (MO)
5.
6.
7.
8.

Marketeers moeten steeds meer verstand van techniek en data hebben
Veel organisaties zijn sales-driven; marketing faciliteert hierin
Inzichtelijk maken marketingresultaten en meerwaarde team blijven uitdagingen
Meeste marketeers maken met Excel resultaten inzichtelijk

Trend 3: Marketing automation (MA)
9.
10.
11.
12.

Genereren en opwarmen leads belangrijkste redenen inzet MA
Andere belangrijke reden voor MA: toepassen klantcampagnes
MA geeft meer inzicht in de marketingbijdrage aan het resultaat
21% van de marketeers wil in 2017 aan de slag met MA

Trend 4: Customer experience (CX)
13.
14.
15.
16.

20

Focus van CX is de optimalisatie van de customer journey
Analyseren van klantenfeedback voor 35% van de marketeers belangrijk
Oriëntatiefase customer journey krijgt meeste aandacht van de marketeer
Iedere medewerker draagt verantwoordelijkheid voor CX

B2B Marketing Trendrapport 2017

DEEL IV

Trends
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TREND 1:
CONTENT MARKETING

Leadgeneratie
belangrijke reden om
content marketing
toe te passen
Voor acht van de elf geïnterviewde B2B marketeers is content marketing belangrijk
in 2017. Ook uit het kwantitatieve onderzoek komt naar voren dat 83% van de
B2B-marketeers content marketing inzet. In 2016 was dit 70%. Toch is het creëren
en verspreiden van relevante en waardevolle content niet altijd eenvoudig. In
de interviews kwamen vaak termen terug als ‘lange termijn’ en ‘een gevoel voor
ontwikkelen’.

Waarom zetten jullie content marketing in?
Xavier Dusée: ‘Content marketing was de afgelopen
vier jaar onze marketingstrategie. Nu, in 2017,
plukken wij de vruchten van deze strategie doordat
we de inbound leads progressief zien groeien.
Marketing automation helpt ons vervolgens om
meer inzicht te krijgen in welke content nu precies
heeft bijgedragen aan de deals, maar het blijft
vaak de combinatie van alle middelen die je inzet.’
Ook Sander Seton onderschrijft deze opvatting:
‘het is vooral een kwestie van blijven uitproberen.’
‘Er zijn natuurlijk veel verschillen tussen kanalen qua
bereik, relevantie en conversie. Op LinkedIn kun je
mooi en heel specifiek targetten. Maar we halen
ook veel traffic uit Facebook. Je moet er een gevoel
voor ontwikkelen. Trial and error dus en soms op
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je bek gaan ook. Het is net als bij
Google: er is niet één waarheid.
En dan kom je soms voor grote
verrassingen te staan. We
hadden bijvoorbeeld een artikel
over introverte financials. Dat
onderwerp bleek een schot in de
roos, men kon zich heel goed aan
het onderwerp relateren.’
Kortom, content marketing is
belangrijk voor leads, trotse en
geïnformeerde klanten, likes en
volgers.
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Content wordt ontwikkeld voor specifieke doelgroepen
Content wordt niet alleen ontwikkeld voor leadgeneratie en lead nurturing. Ook voor specieke
doelgroepen wordt content gemaakt. Dit geldt voor 83% van de marketeers die meededen aan
de survey.
Specifieke doelgroepen
Leadgeneratie
Content voor klanten

83%

Opwarmen van leads

67%

80%
37%

78%

Gericht op Buyer persona’s
en buyer’s journey

B2B Marketing Trendrapport 2017 n = 213 (meerdere antwoorden mogelijk)

Welke kanalen zet je in om content te verspreiden?
Content wordt vooral verspreid via owned media en via social media.
Anne Berkers: ‘Verspreiding vindt plaats via onze eigen website, via social media, via ons
magazine per post en door middel van ad-hoc e-mailings.’ Uit het kwantitatieve onderzoek
komt hetzelfde beeld naar voren. Vooral de eigen website, de eigen nieuwsbrieven en
verspreiding via social media scoren hoog.
Wouter Gijsbertsen voegt daaraan
toe: ‘Wij stimuleren onder andere online
traffic naar relevante content op landing
pages via Adwords en dat levert goede
resultaten op van interessante leads.
Daarnaast werken wij met lead nurturing
programma’s. Nieuwe bezoekers worden
leads en komen in een lead nurturing
workflow waar ze met relevante content
worden geholpen in hun koopproces.
Door het ruilen van nuttige content
tegen profielgegevens leren wij hen beter
kennen en kwalificeren wij ze voor het
vervolg van het verkoopproces.’
B2B Marketing Trendrapport 2017
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Content marketing
Content marketing is een
marketingtechniek waarbij je
relevante en waardevolle content
creëert en verspreidt om een
duidelijk gedefinieerde doelgroep
aan te trekken, te werven en te
binden.
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Verspreiding van content vindt plaats via owned media
Ook uit het kwantitatieve onderzoek komt het volgende beeld naar voren: content wordt verspreid via de eigen website (93%), via eigen nieuwsbrieven (86%) en via social media (90%).
Eigen websites

93%

Social media

35%

90%

Eigen nieuwsbrieven

86%

Eigen blog(s)

58%

Direct mailings

58%
43%

15%

Mobile (Apps)

9%

Kranten

9%

Radio

4%

Magazines/vakbladen

TV

Externe websites
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Wat zijn jullie verwachtingen voor 2017?
Zijn er trends te ontdekken in content marketing? Welke kant gaat het op?
Xavier Dusée: ’De honger naar content
van klanten en prospects zal blijven groeien
en de content zal snackable moeten
worden aangeboden. De beslissingstrajecten worden korter en de klant wordt
steeds slimmer. Het is aan ons om de
content juist te managen en ervoor te
zorgen dat deze blijft renderen en optimaal
wordt aangeboden in de juiste fase.
Met name het hergebruiken en het
verfijnen van de invalshoek, zullen meer
aandacht krijgen. Wij zijn het afgelopen jaar
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neuromarketing gaan embedden en dat zal
meer en meer worden toegepast, verwacht ik.’
Ruud Verstraeten denkt meer aan een
toename van agile werken. Ook in content
marketing: ‘Content marketing liever niet
meer lineair aanpakken. Denk aan het
toetsen van je content, een lichte vorm
online zetten en kijken wat het doet.
Bijvoorbeeld: persona-gebaseerde FAQs
eerst alleen tekstueel publiceren om te zien
of het bezoekers aantrekt. Werkt dit goed,
maak daar eens een videoserie over, zet

B2B Marketing Trendrapport 2017

Vergelijking 2016
Op de vraag via welk kanaal content
verspreid wordt, is een opmerkelijke
groei van social media te noteren.
Van 84% in 2016 naar 90% in
2017. Social media wordt voor B2B
marketeers steeds belangrijker als
kanaal voor contentverspreiding.

iemand voor een whiteboard die steeds
een vraag beantwoordt en kijk weer wat er
gebeurt. Door hypothesen en doormeting
bepaal je steeds de volgende stap.’

E-mail marketing belangrijk voor marketeers die geen content marketing
inzetten
Wat als je geen content marketing inzet, hoe bereik je dan je prospects en klanten? Het overgrote deel van de marketeers (71%) geeft aan dat e-mail marketing belangrijk is als content
marketing ontbreekt. Marketeers die geen content marketing toepassen, geven als reden:
een tekort aan mankracht om alle content te produceren en het ontbreken van kennis en
know-how om content te produceren.
E-mail marketing
Print / vakbladen

53%

Beurzen

51%

Direct mail

47%

Banners

47%

Google Adwords 44%
Sponsoring
27%

18%

71%

36%

Telesales

16%

Online advertorials

16%

Seminars

16%

Anders

13%
11%
7%

Telemarketing
Radio
TV

Social advertising

B2B Marketing Trendrapport 2017 n = 45 (meerdere antwoorden mogelijk)
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TREND 2:
MARKETING ORGANISATIE

Marketeers moeten steeds
meer verstand van techniek
en data hebben
‘Marketing is de afgelopen 2 jaar meer veranderd dan de 20 jaar ervoor. Een
enorme evolutie; er is veel meer tooling, meer data, meer interactiemogelijkheden.
De omgeving is veel complexer. Maar de kern van het vak van de marketeer
is nog steeds om vanuit de klantvraag dingen te doen die onderscheidend zijn
en bijdragen aan de breinpositie van het merk,’ aldus Dorkas Koenen. De B2B
marketeers die meededen aan de survey onderschrijven de grotere aandacht
voor techniek en data. Maar liefst 90% van de marketeers ziet hierin de marketing
organisatie veranderen.

Welke rol neemt marketing binnen jouw organisatie in?
Dorkas Koenen ziet zelfs een rolverdeling
tussen datamarketeers en creatieve
marketeers:
‘Als bank hebben we veel verschillende
systemen, maar daardoor weten we wel
heel veel van onze klanten. Er komt veel
meer integratie van data in marketing, heel
veel kan geautomatiseerd worden zoals
NRTG (Next Recommendation To Give). Er
komen datamarketeers en conceptuele
marketeers; de datamarketeers gaan in de
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bak aan data op zoek naar de behoeften en
patronen. De creatieve marketeers komen
daar aan de beurt voor het conceptuele
deel. Vroeger was dit andersom.’
Wouter Gijsbertsen ziet in zijn marketing
organisatie verschillende rollen die als
team samenwerken in hetzelfde inbound
marketing proces: ‘Wij hebben onze
organisatie ingericht volgens de inbound
strategie met een vaste kern en een
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i
flexibele schil. We werken volgens een
processchema waar iedereen bij betrokken
is. Wel verschillende rollen, maar iedereen
onderdeel van hetzelfde proces.

Marketing organisatie
Marketing organisatie gaat over
de rol van het marketingteam
binnen een organisatie. Maar ook
hoe het team zelf georganiseerd
is: functies en skills.

Dit geldt voor alle functies: voor de inbound
consultant, de developer, de copywriter, de
designer etc.’

Veel organisaties zijn sales-driven; marketing faciliteert hierin
Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt duidelijk dat veel organisaties nog steeds sales-driven
zijn en dat marketing daarin faciliteert. Dit geldt voor 64% van de B2B marketeers. Een andere
opmerkelijke uitkomst: agile werken wint terrein. 41% geeft aan dat marketing onderdeel is van
agile teams met meerdere disciplines.
Marketeers moeten steeds meer verstand van techniek en data hebben

90%

Organisatie is sales-driven;
marketing faciliteert hierin 64%

47%

41%

Marketing en sales zijn 1 team
binnen onze organisatie

Onderdeel van agile teams
met meerdere disciplines

Bestaande uit meerdere
medewerkers met eigen
specialisme
59%

B2B Marketing Trendrapport 2017 n = 313 (meerdere antwoorden mogelijk)
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Wat is volgens jou de grootste challenge voor jouw
marketingteam?
Ook Marieke le Noble-Visser ziet
een verregaande specialisatie van het
marketingteam als prioriteit voor 2017:
‘Meer specialiseren, dus naast kennis van
de markt ook zorgen voor specialistische
(online) marketing kennis in de organisatie.
En die specialistische kennis ook echt
toepassen in al onze productgroepen.’

Deze challenge is in dit onderzoek al
uitgebreid naar voren gekomen: meer datainzicht door de juiste tooling met de juiste
content. En dit heeft consequenties voor de
organisatie van het marketingteam.
Sander Seton: ‘Marketing wordt steeds
meer Tech en dat vereist een ander soort
kennis en kunde. Eén van onze nieuwe
marketeers komt uit de techniek en richt
zich op het verzamelen en analyseren van
marketingdata en hoe we deze data in
kunnen zetten voor de optimalisatie van
onze inspanningen. Dat zorgt voor snelheid
en meer sturing. Het is bewust iemand met
een technische achtergrond, een specialist.
Het marketingtrucje leert hij wel in de
praktijk.’

Yvonne Nassar formuleert voor haar
organisatie data-inzicht eveneens als
speerpunt: ‘Op dit moment zijn we in de RAI
bezig het data analytics landschap volledig
in kaart te brengen en te optimaliseren.
Zo kunnen we veel inzichten genereren
en van waarde zijn voor onze klanten, de
organisatoren, exposanten en bezoekers
van evenementen. De uitdaging daarbij: de

Meeste marketeers maken met Excel resultaten inzichtelijk
Ondanks alle aandacht voor data, tooling en marketing automation maakt 37% van de B2B
marketeers hun resultaten nog gewoon inzichtelijk via Excelsheets.
37%
18%
16%

14%

Via Excel sheets

Wij maken resultaten niet inzichtelijk
Via CRM software

8%
6%

Via marketing automation
Anders
Via business intelligence applicatie
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data science rollen invullen en beleggen. En
zorgen dat je altijd de mens blijft zien achter
de data.’

Inzichtelijk maken marketingresultaten en meerwaarde team blijven
uitdagingen
Misschien dat de behoefte aan meer data-inzicht niet alleen te maken heeft met een betere
aansluiting op de klant en de markt, maar komt deze wens ook voort uit de behoefte om
de marketingresultaten inzichtelijker te maken. Deze –al decennia– gekoesterde wens van
marketeers staat ook in het B2B Marketing Trendrapport 2017 fier bovenaan. En dat samen
met ‘inzichtelijk maken meerwaarde marketing’.
33%

29%
15%

Verkrijgen van inzicht in resultaten
Inzichtelijk maken
meerwaarde marketing

12%

Vinden en behouden van de juiste mensen

11%

Anders

Kennis verwerven en op peil houden
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Vergelijking 2016
In 2016 maakte nog 30% van de B2B marketeers hun resultaten niet
inzichtelijk. Dit percentage is in 2017 geslonken tot 18%. Ondanks dat in
2017 nog veel marketeers aangeven een uitdaging te zien in het inzichtelijk
maken van resultaten, krijgen wel steeds meer marketingteams het voor
elkaar om aan te geven wat hun inspanningen opleveren. Wel opmerkelijk
dat zowel in 2016 als in 2017 Excel hiervoor de tool is.
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TREND 3:
MARKETING AUTOMATION

Genereren en
opwarmen
leads
belangrijkste
redenen inzet
marketing
automation

Volgens Anne Berkers is de
implementatie van marketing
automation geslaagd als de hele salesen marketingfunnel onderdeel is van
het marketing automation proces.
Anne voorziet door MA uiteindelijk
‘meer leads door het ‘aan de hand’
nemen van potentiële klanten’. Ook
uit het kwantitatieve onderzoek komt
naar voren dat leadgeneratie en
lead nurturing belangrijke redenen
zijn voor de inzet van marketing
automation. Al geven de geïnterviewde
marketeers ruiterlijk toe dat zij (nog)
niet alle mogelijkheden die marketing
automation biedt, ook daadwerkelijk
toepassen.

Wat is voor jou de belangrijkste reden om marketing automation in
te zetten?
Ook Xavier Dusée ziet nog een
ontwikkeling in MA binnen zijn organisatie:
‘marketing automation speelt in de
marketingactiviteiten van onze organisatie
nog een beperkte rol, maar we hebben MA
wel goed onderzocht, getest en bekeken.
We hebben de ambitie om MA dit jaar te
implementeren.’
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‘Zo hebben we onze segmentatie steeds
beter op orde (onze wijnkelder aan
prospects) en hebben we –door de vele
Buyer Persona Mapping sessies– onze
contentmapping steeds beter op orde. Het
doel om het uit te bouwen (laat ik het zo
maar zeggen) is om efficiënter met onze
tijd om te gaan en ons meer te focussen
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op de persona’s en het rendement. Eerst:
waar zit het hem nu in, dan het systeem zelf
zeg maar. Dus meer tactisch bezig zijn dan
operationeel.’
Sander Seton onderschrijft de focus op het
IT-landschap en de leadmachine op afas.nl:
‘Het jaar 2017 staat bij ons in het teken van
het optimaliseren van hetgeen waar we de
afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Het
bestaande kan nog veel beter. Bijvoorbeeld
het optimaliseren van het IT-landschap en
de leadmachine op afas.nl. Hoger in de

Marketing automation
is het automatiseren
van marketingtaken en
-werkzaamheden met als
doel het verhogen van
conversie in de webshop
of op de website plus het
‘bewerken’ van prospects en
klanten.

Andere belangrijke reden voor MA: toepassen klantcampagnes
De wens van Sander Seton om klantcampagnes relevanter te maken en ze in te zetten via hun
automation tool is ook een wens die uit het kwantitatieve onderzoek naar voren komt. Na lead
generatie en het opwarmen van leads (lead nurturing) is ‘toepassen klantcampagnes’ met 22%
de derde reden voor de inzet van marketing automation.

26%

Genereren meer leads

26%

Opwarmen leads

22%
12%

Toepassen klantcampagnes

7%
6%
2%

Toekennen scores
Productiviteit
Anders

Verbeteren meetbaarheid
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funnel de blogs optimaliseren, leesbaarheid
verbeteren en scherper zijn op SEO. Dat de
conversie logischer verloopt en de artikelen
nog beter aansluiten op de interesse van de
doelgroep.’
‘Verder willen we de campagnes nog
relevanter maken door bijvoorbeeld A/B
testing. We kijken wat betreft thema’s
meer naar de diepte en een beetje naar de
breedte. Hoe dieper in de funnel, hoe meer
we de onderwerpen ook willen uitdiepen.’

Wat heeft de implementatie tot
nu toe opgeleverd?

mee doen en uithalen om de customer
journey te optimaliseren. Met klantdata
uit ons CRM doen we nog vrij weinig voor
marketingdoeleinden. Dat heeft onder
andere met privacy en ethiek te maken. We
zien zeker mogelijkheden en kansen, maar
we willen hier heel voorzichtig en zorgvuldig
mee omgaan.’
Xavier Dusée heeft op deze vraag
een zonneklaar antwoord: ‘marketing
automation heeft ons tijd en inzicht
opgeleverd; wat zich nog wel zal moeten
vertalen in geld.’

Sander Seton: ‘Marketing Automation
heeft een berg interessante data
opgeleverd. Daar kunnen we nog veel meer

MA geeft meer inzicht in de marketingbijdrage aan het resultaat
De rechttoe-rechtaan opmerking van Xavier Dusée zie je ook terug in het kwantitatieve
onderzoek. Als je B2B marketeers vraagt wat marketing automation vooral oplevert, dan
antwoordt 37% ‘beter inzicht’. Meer omzet is niet onmiddellijk het resultaat van marketing
automation.
37%
31%
28%

Beter inzicht

27%

Betere leads voor sales
Betere samenwerking sls en mrktng

23%
9%

Meer gekwalificeerde leads
Toegenomen productiviteit

Meer omzet door meer leads
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21% van de marketeers wil in 2017 aan de slag met MA
Dat 34% van de B2B marketeers in 2017 gebruikmaakt van marketing automation wil niet
zeggen dat de overige 64% er geen behoefte aan heeft. Een klein deel (21%) van de marketeers
die nog geen MA hebben geïmplementeerd, wil er wel mee aan de slag in 2017.

34%

Ja
45%

21%

Nee nog niet, maar ik ben het
wel van plan voor 2017

Nee en dat ga ik ook niet doen in 2017
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Vergelijking 2016
In 2016 gold voor 28% van de B2B marketeers dat
MA vooral ‘beter inzicht’ opleverde. Dit percentage
is gestegen tot 37% in 2017. Het antwoord ‘meer
gekwalificeerde leads’ nam daarentegen af van
41% in 2016 tot 27% in 2017. De afstand tussen de
redenen om MA in te zetten en wat MA uiteindelijk
oplevert, is binnen een jaar aanzienlijk groter
geworden. Misschien dat we in 2018 moeten vragen
of MA de verwachtingen wel kan waarmaken.
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TREND 4:
CUSTOMER EXPERIENCE

Focus van CX is de
optimalisatie van
de hele customer
journey
Customer experience wordt in dit onderzoek
gedefinieerd als de optelsom van alle belevingen
van een klant tijdens al zijn interacties met
een bedrijf zowel offline als online. En als je ‘al
die interacties’ opsplitst in de fasen oriëntatie,
aankoop, gebruik en service, dan valt op dat
vooral de fasen oriëntatie en aankoop de
meeste aandacht krijgen. Traditioneel past deze
grotere aandacht voor ‘klant worden’ goed bij
marketeers, maar de B2B marketeers uit dit
onderzoek onderkennen -zowel kwantitatief als
kwalitatief- dat de customer journey als geheel
geoptimaliseerd moet worden. Het is in 2017 de
focus van CX.

Waar ligt bij jullie de focus als het gaat
over customer experience?
Valery Bartels onderschrijft de wens om de gehele
customer experience meer aandacht te geven: ‘wij
willen het traject voordat mensen klant worden

34

verder verbeteren. Dat proces van
nieuwe business willen we beter
borgen vanuit marketing. En de
periode dat ze al klant zijn, willen
we, als ze langzaam weer overgaan
van de gebruikersfase naar een
nieuwe

oriëntatiefase,

verder

optimaliseren. Daar beogen we
een betere rol voor marketing te
realiseren door alle touchpoints
met elkaar te verbinden.’

i

Customer Experience
CX is de optelsom van
alle belevingen van
een klant tijdens al zijn
interacties met een
bedrijf zowel offline als
online.

B2B Marketing Trendrapport 2017

Analyseren van klantenfeedback voor 35% van de marketeers belangrijk
Het ophalen en analyseren van klantenfeedback is ook voor de B2B marketeers die meededen
aan de survey een belangrijke focus. Het antwoord ‘analyseren van klantenfeedback’ scoort
35% op de vraag ‘Waar ligt bij jullie de focus als het gaat over CX?’

56%
36%
35%
29%

Optimaliseren van de
customer journey

Klantreizen in kaart brengen
Analyseren van klantenfeedback

14%
10%
6%

NPS Onderzoek
Klantpanels

Anders

Trainingen en workshops voor klanten
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Mark Appel weet heel duidelijk uit te leggen
hoe hij CX in zijn organisatie ingebed ziet:
‘Marketing is steeds meer een integraal
onderdeel van de dienstverlening van CX.
Om het op te sommen:

•	Marketingactiviteiten starten bij het eerste
contact en lopen door in onze app en
applicatie.
•	
Onze inspanningen blijven klanten
activeren. Zij moeten weten dat je
waardevol voor hen bent.
•	Wij richten onze inspanningen ook op een
groter gebruik van onze app en applicaties.
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•	
Wij ontwikkelen nieuwe producten en
nieuwe diensten met onze klanten.
•	
En wij doen veel aan meting, onder
andere NPS, veel feedback ophalen met
een dynamische aanpak en niet met een
set aan tools.
Zo kunnen we dagelijks 10.000 ondernemers bereiken, weten we wat er speelt in
de markt en waar iemand pijn heeft. Altijd
alle feedback ophalen en luisteren naar wat
mensen te vertellen hebben.’
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Oriëntatiefase customer journey krijgt meeste aandacht van de
marketeer
In het kwantitatieve onderzoek werd ook gevraagd hoeveel tijd marketeers besteden aan de
fasen oriëntatie, aankoop, gebruik en service verdeeld over 100%. Afgerond (grafiek telt op tot
99%) ziet deze verdeling er als volgt uit:
36%
25%

Oriëntatie

Aankoop

20%
18%

Gebruik
Service
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Hoe zit het met de verhouding in tijd tussen klant worden en klant
zijn?
Valery Bartels: ‘Wat we merken is dat we –gekeken

klantcontact willen hebben en

vanuit de customer journey– meer aandacht geven

in staat willen zijn feedback te

aan de mensen die nog geen klant zijn. Maar we

ontvangen.’

streven naar een gelijkmatige verdeling van de
aandacht tussen ‘klant worden’ en ‘klant zijn’.’

Voor

Arthur

Simonetti

is

customer experience niet alleen
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‘Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop wij de

een verdeling tussen ‘klant zijn’

service-engineers hebben opgeschaald naar klant-

en

contactmedewerkers. In de periode van ‘klant zijn’

een

heeft sales minder contact met de klant, omdat klanten

een betere maatschappij: ‘Over

net geïnvesteerd hebben in nieuwe technologie. Een

customer experience:

rol die dan bij ons voor een deel wordt overgenomen

is de ideale klant een klant die

door service. Omdat we in die periode ook goed

de ‘purpose gedachte’ hoog in

‘klant

worden’,

gezamenlijk

maar

streven

ook
naar

voor mij
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het vaandel heeft staan. Eén van onze

ik het enorm waardevol dat wij met elkaar

belangrijkste klanten is Unilever. Naast het

een bijdrage leveren aan de maatschappij in

feit dat wij met deze klant een waardevolle,

de vorm van sustainable producten.’

strategische relatie hebben opgebouwd, vind

Iedere medewerker draagt verantwoordelijkheid voor CX
Op de vraag wie er verantwoordelijk is voor CX verwacht je antwoorden als ‘marketing’,
‘sales’ en ‘klantenservice’. Die worden ook wel gegeven, maar het is opmerkelijk dat –in het
kwantitatieve onderzoek– de antwoordmogelijkheid ‘iedereen in de organisatie’ veruit de
hoogste score heeft. B2B marketeers geven aan dat de oriëntatiefase van de customer journey
de meeste aandacht krijgt en dat het optimaliseren van deze journey een focuspunt is, maar zij
zien marketing en sales hierin niet alleen als verantwoordelijk. Dit is een thema voor iedereen in
het bedrijf.

38%
29%
14%
11%

Iedereen in de organisatie

Marketing

Directie

6%

Anders

2%

Klantenservice

1%

Customer experience manager

Sales
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Een uitgave van Platform Innovatie in Marketing (PIM)
en Blinker.

Platform Innovatie in Marketing (PIM) is het kennisnetwerk op het
raakvlak van marketing, innovatie en technologieën. PIM wil kennis
en netwerk van haar leden vergroten en van Nederland het meest
inspirerende marketingland van Europa maken. Dit doet PIM door
jaarlijks themasessies en marketing workshops te organiseren
en diverse awards, waaronder de Marketing Literatuurprijs en de
Marketeer of the Year, uit te reiken. PIM heeft circa 800 leden.

Blinker is een dienstverlener in e-mail marketing en marketing
automation en helpt meer dan 1.400 organisaties in Nederland om
e-mail marketing en marketing automation succesvol in te zetten.
Blinker levert hiervoor niet alleen de software, maar ook de kennis en
alle diensten die nodig zijn om rendement te halen uit deze kanalen.
Blinker werkt voor ambitieuze marketeers die willen uitblinken en
willen groeien in e-mail marketing en marketing automation.
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