


Veel organisaties concurreren online om zichtbaar te zijn voor de 
doelgroep. Niet alleen is het door het grote aanbod van content moeilijk 
om de gekozen doelgroep te bereiken, maar het wordt ook steeds moeilijker 
om als organisatie met content te onderscheiden. 

Inzicht in websitebezoekers en hun gedrag op je website kan helpen bij het 
aanbieden van gerichte, aantrekkelijke en relevante content. Doordat de content 
specifiek op de doelgroep kan worden afgestemd, zal het concurrerend vermogen 
stijgen. Daarnaast biedt deze informatie mogelijkheden om met potentiële klanten 
in contact te komen. 

Het aantal mogelijkheden voor Business-to-Business (B2B) is de 
laatste jaren enorm toegenomen. Offline acquisitie is nog steeds een 
belangrijk onderdeel van het marketingproces, maar er zijn inmiddels 
veel online mogelijkheden bijgekomen. Door deze online mogelijkheden te 
benutten kan een organisatie meer rendement uit de marketingactiviteiten 
halen. Eén van deze mogelijkheden is het herkennen van organisaties die je 
website bezoeken en hun gedrag op je website. Dit wordt mogelijk via een 
zogenaamde IP-tracking tool.

In dit artikel lichten we 9 voordelen toe van het hebben van inzicht in 
websitebezoekers en hun gedrag. Deze informatie biedt de kans om gerichte 
sales- en marketingactiviteiten te realiseren, op de doelgroep in het algemeen en 
op specifieke potentiële klanten. Ook lichten we toe hoe dit de mogelijkheid biedt 
om meer grip op het marketingbudget te krijgen en om content op de website 
nog beter aan te laten sluiten bij de behoeften en interesses van de doelgroep. 

Een goede online marketingstrategie is gericht op specifieke doelen en 
doelgroepen, waardoor het mogelijk is om de marketingactiviteiten specifiek toe 
te spitsen op potentiële klanten binnen de doelgroep. Door IP-tracking wordt de 
behoefte van (potentiële) klanten beter herkend en de conversie van het sales- en 
marketingproces verbeterd. IP-tracking geeft antwoord op twee vraagstukken: 
welke organisaties bezoeken mijn website en wat doen organisaties op mijn 
website?



Het voordeel van zakelijke websitebezoekers herkennen

Met IP-tracking ben je in staat om ongeveer 50-75% van de 
organisaties die je website bezoeken te identificeren. Stel je eens 
voor dat je weet wie van de bestaande en potentiële klanten 
interesse heeft in de diensten die je levert. Of dat je weet dat 
een bestaande klant de website opnieuw bezoekt, maar dan voor een 
ander expertisegebied dan het vorige bezoek. Met deze informatie kun je 
jezelf goed voorbereiden en in een persoonlijk gesprek gericht profileren.

Het voordeel van inzicht in de doelgroep

IP-tracking biedt de mogelijkheid om websitebezoekers te 
identificeren. Met behulp van het IP-adres wordt herkend om 
welke organisaties het gaat. Daarnaast verkrijg je op basis 
van de SBI codering van de Kamer van Koophandel inzicht in 
het type organisatie en de bedrijfsgrootte hiervan. Door deze 
identificatie wordt inzichtelijk of de websitebezoekers ook 
daadwerkelijk tot de gekozen doelgroep behoren. 

IP-tracking geeft deze inzichten weer in de vorm van een lijst met bedrijfsnamen. 
In deze lijst worden ook het aantal sessies en bezochte pagina’s, de tijdsduur 
van het bezoek en de datum en tijdsaanduiding van het eerste en laatste bezoek 
vermeld. Door deze uitgebreide informatie wordt helder in kaart gebracht uit 
welke segmenten het websitebezoek bestaat. Indien gewenst kan de content op de 
website hierop worden aangepast.

Het voordeel van inzicht in gedrag  

Inzicht in het zoekgedrag van websitebezoekers geeft inzicht in 
behoeften en interesses. Doordat zichtbaar is of een organisatie 
meerdere keren binnen een bepaalde periode je website of bepaalde 
websitepagina’s bezoekt, kun je vaststellen of er een diepgaande 
interesse is. Dit kan een koopsignaal zijn en dus ook een aanleiding 
om weer eens een contactmoment aan te gaan. 

Bezoekt een organisatie bijvoorbeeld voor de vierde 
keer je website en bekijkt deze organisatie steeds 
de pagina’s rondom hetzelfde onderwerp, dan kun je 
ervanuit gaan dat een organisatie interesse heeft in 
deze dienst of in dit product. Hier kun je vervolgens 
op inspelen met relevante informatie, passend bij de 
behoefte die je verwacht. Het pad dat zij doorlopen 
kan een goede aanleiding zijn om toenadering te 
zoeken. 



Het voordeel van inspelen op de contentbehoefte  

Wanneer bekend is waar de behoeften van (potentiële) klanten liggen, 
dan kan de content op de website hierop worden aangepast. Er is 
immers bekend wie de websitebezoekers zijn en waarop zij klikken 
en zoeken. Zo kun je onder meer specifieke content voor bepaalde 
doelgroepen maken of extra content over een bepaald onderwerp 
maken, met een speciale conversieknop wanneer je ziet dat het 
onderwerp vaak wordt bekeken of opgezocht. 

Wanneer de content optimaal aansluit op de informatiebehoefte van de 
websitebezoeker, dan zal deze de expertise binnen jouw organisatie hoger inschatten 
en zal het vertrouwen in jouw organisatie toenemen. Aan de hand hiervan wordt de 
klantervaring verbeterd en de klantrelatie versterkt. 

Niet alleen biedt IP-tracking meer inzicht in webpagina’s die het 
goed doen, ook kan worden vastgesteld welke webpagina’s tijdens 
het aankoopproces minder goed werken. Zo wordt duidelijk 
waar bezoekers afhaken in hun sessies, waar ze wellicht minder 
optimaal door de website worden geleid of waar ze niet overtuigd 
worden door de content. Aan de hand van deze informatie kunnen 
aanpassingen worden gedaan op de website, zodat je minder 
conversies misloopt in de toekomst.

Het voordeel van hogere webconversies 

Naast het feit dat er beter contact kan worden gelegd met (potentiële) klanten, 
kunnen ook de webconversies verhoogd worden. Een webconversie is een gewenste 
actie van een bezoeker op jouw website, zoals het downloaden van een document, het 
bekijken van een filmpje of het maken van een afspraak. Nadat het websitegedrag is 
geanalyseerd, kan hierop worden ingespeeld. Zo kunnen er bijvoorbeeld pagina’s of 
knoppen aan webpagina’s worden toegevoegd om de bezoeker te stimuleren tot het 
uitvoeren van de gewenste actie. 



Het voordeel van warme acquisitie 

Doordat bekend is waar een organisatie op zoekt, waar een organisatie 
op klikt en waar een organisatie blijft hangen op jouw website, is koud 
bellen niet meer nodig. Je hebt nu immers meer inzicht in de interesses 
en behoeften van een organisatie. Met behulp van deze inzichten kan een 
business issue geïdentificeerd worden en de juiste invalshoek worden 
gekozen bij het benaderen van de buying persona. Door meteen in te 
spelen op behoeften van de klant, stijgt de kans dat een contactpersoon 
een vervolgafspraak wil maken of over wil gaan tot het afnemen van 
een dienst of het kopen van een product. Daarbij resulteert warm bellen 
sneller in een persoonlijke relatie dan wanneer je een organisatie koud 
belt.

Het voordeel van het categoriseren 
van websitebezoekers

Op basis van de bedrijfskenmerken en het gedrag op de website, 
kunnen bezoekers gecategoriseerd worden. Denk hierbij aan 
de tijd die bezoekers op een bepaalde pagina doorbrengen en 
het aantal pagina’s dat wordt bezocht. Als dat een indicatie 
vormt voor de interesse van de bezoeker, dan kun je deze een 
zogenaamde tag geven op basis van het onderwerp van de 
betreffende webpagina. 
Op die manier heb je een idee van de interesses die verschillende organisaties hebben. 
Ook biedt IP-tracking mogelijkheden voor cross selling. Stel, je deelt organisaties in op 
basis van de productgroepen die ze bij je afnemen. Wanneer een klant dan interesse 
heeft in pagina’s van een andere productgroep, dan is dat een indicatie voor een 
cross sell mogelijkheid.

De hoeveelheid criteria die je wilt gebruiken is haast oneindig. Door websitebezoekers 
te categoriseren ontstaat er een duidelijk overzicht van de verschillende 
websitebezoekers en waar mogelijke kansen liggen. Het zoeken naar potentiële 
klanten hoeft op deze manier niet lang te duren: je kan simpelweg naar de bestaande 
lijst kijken.

Het voordeel van beter inzicht in de resultaten van 
de marketingactiviteiten

Doordat websitebezoekers gefilterd en gecategoriseerd 
worden, kan de IP-tracking informatie gekoppeld worden aan de 
marketingcampagnes. Er komt grip op de online campagnes en 
de resultaten hiervan, en daarmee dus ook op de besteding van het 
campagnebudget. Omdat door IP-tracking ook bekend wordt via 
welke kanalen de websitebezoeker op de website terecht is 
gekomen, kan het campagnebudget geoptimaliseerd worden en het 
effect van de door jou geïnvesteerde marketingbudgetten zichtbaar 
worden gemaakt. 



Het voordeel van verhoogde relevantie door de inzet 
van liquid content 

De geavanceerde IP-tracking tools bieden vaak de mogelijkheid om 
de websitepagina’s automatisch aan te passen aan de bezoekende 
organisatie. Dit wordt ‘liquid content’ genoemd. Zo kunnen 
websitebezoekers nóg gerichter worden geholpen. Met behulp van 
liquid content kun je specifieke content tonen aan een specifieke groep 

organisaties.

Voorbeelden van liquid content zijn aangepaste titels, teksten en foto’s. Deze worden 
direct getoond op de pagina die een organisatie bezoekt. Komt een organisatie uit een 
bepaalde branche op de website? Dan kun je teksten aanpassen aan het jargon van die 
branche of afbeeldingen tonen die door deze branche worden herkend. Daarnaast kun je 
de knoppen voor call-to-action aanpassen of een pop-up tonen wanneer een organisatie 
voor de derde of vierde keer de contactpagina bezoekt.

Conclusie  

IP-tracking maakt het mogelijk om 
(potentiële) klanten te herkennen, 
gedrag van websitebezoekers te 
volgen en organisaties te benaderen. 
Hierdoor kun je nieuwe kansen creëren 
en ben je in staat om je marketing- en 
verkoopactiviteiten nog beter 
toe te spitsen op de achterliggende 
vraag die websitebezoekers lijken te 
hebben. Door de inzichten die IP-
tracking biedt kun je het gedrag 
van verschillende doelgroepen 
sturen, nieuwe klanten werven en 
websitebezoekers overtuigen om over te 
gaan tot de gewenste acties.

Wij zetten onze passie en energie in 
om de beste in digital marketing voor 
kennisintensieve bedrijven te zijn. Van 
strategie tot uitvoering. Relevant  op  
C-level.  Met  een  integrale  aanpak  
die  marketing  en sales verbindt 
door CRM en marketing automation. 
Samen met onze klant  maken  we  
keuzes  voor  content,  kanalen  
en  campagnes.  Dit leidt altijd tot 
meetbare concrete resultaten.

Wil je meer inzicht in wie jouw 
websitebezoekers zijn, wat hun 
informatiebehoefte is en zo  meer 
inzicht krijgen in hoe u hierop kunt 
inspelen? En met behulp van deze   
resultaten de marketingdoelstellingen  
zo effectief mogelijk behalen? Wij 
delen graag onze ervaringen met u en 
bespreken op welke wijze u hier ook 
uw voordeel mee kunt boeken.

Websitebezoekers automatisch 
kwalificeren in HubSpot?

klik hier om een demo aan te vragen
Of neem hier contact met ons op

https://meetings.hubspot.com/m-dellemijn/hubspot-tracking-tool-demo
https://fueld.nl/contact/

