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Marketing en Sales worden vaak gezien als twee aparte onderdelen, maar wanneer ze samenwerken

versterken ze elkaars inspanningen. Een sterke communicatie tussen de twee afdelingen is hierin

natuurlijk van groot belang, maar er zijn ook een aantal technieken die je op de korte termijn kunt

toepassen om marketing en sales beter op elkaar af te stemmen. In deze whitepaper laten we vijf 

stappen zien die je kunt zetten voor een betere afstemming tussen Marketing en Sales.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Het team van Leadgate Europe

Bedankt voor het downloaden 
van onze beginnersgids!
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In 5 stappen een betere afstemming
tussen Marketing & Sales

1. Laat Marketing & Sales vaker samen komen
De meetings die Marketing en Sales los van elkaar hebben zijn vaak ook waardevol voor de andere afdeling. 

Het vaker laten samenkomen van Marketing & Sales is daarom een effectieve zet die bovendien weinig 

inspanning kost. In deze meetings kunnen de activiteiten voor die week worden besproken en informeert 

Sales de Marketingafdeling over hun plannen en vice versa. Dit kan meestal in zo’n 30-60 minuten per week. 

Wanneer het waardevol is kun je ook mensen van andere afdelingen uitnodigen.

Bij Leadgate komen de verantwoordelijken voor Sales en Marketing elke week even samen om de kwaliteit 

van de leads te bespreken. Zo is er onlangs besloten om in onze eigen (marketing) lead gen forms ook 

telefoonnummers uit te vragen, zodat Sales makkelijker contact kan opnemen met prospects.

Naast deze wekelijkse meeting is het ook waardevol om een aparte meeting in te plannen die minder vaak 

plaatsvindt, bijvoorbeeld een keer per maand. Hierin kan een kleinere groep mensen de resultaten van die 

maand evalueren en toekomstige plannen bespreken. In deze meeting is ook meer ruimte voor discussies 

en kan er gesproken worden over welke verantwoordelijkheid bij welke afdeling ligt.

Wanneer het vanzelfsprekend is dat Marketing en Sales vaker samenkomen ontstaat er een synergie die 

beide afdelingen ten goede komt. Marketing praat niet meer over leads zonder input van Sales en Sales 

creëert geen nieuwe strategieën meer zonder marketing.
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2. Voer gezamenlijke doelstellingen in voor 
zowel Marketing als Sales
Marketing en Sales hebben uiteindelijk hetzelfde 

doel: meer klanten voor je organisatie. Maar 

toch zijn de afdelingen vaak los van elkaar met 

aparte (sub)doelen aan het werk. Wanneer je 

deze doelstellingen samenvoegt, stimuleer je het 

samenwerken en neemt zowel Marketing als Sales 

verantwoordelijkheid over het te behalen resultaat. 

Dit zorgt ervoor dat doelen sneller en effectiever 

bereikt kunnen worden door een gezamenlijke group 

effort.

3. Kies voor een gezamenlijke 
commerciële strategie
De ontwikkelingen in Marketing en Sales volgen 

elkaar snel op en deze mogen niet ontbreken in 

een gezamenlijke commerciële strategie. Door de 

trends en ontwikkelingen binnen Marketing en Sales 

beide bij te houden, kun je ze allebei meenemen 

in een nieuwe strategie en zo je bedrijf goed 

voorbereiden op de toekomst. Bij Leadgate zorgen 

we ervoor dat Sales altijd op de hoogte is van de 

marketingplannen en ontwikkelingen. Zo weten zij 

ook wat de verwachtingen zijn, maar wanneer die 

strategie eenmaal staat, betekent dat niet dat het 

daarmee klaar is. Een goede strategie vraagt om 

periodieke evaluatie en aanpassingen.

4. Zorg voor dezelfde terminologie
Een goede communicatie vereist dat beide 

afdelingen een vergelijkbare taal en woordenschat 

gebruiken. Zo moet je goed vastleggen wat 

bijvoorbeeld een lead, een MQL (Marketing 

Qualified Lead) of een SQL (Sales Qualified Lead) 

inhoudt. Schrijf deze op in een bedrijfs handleiding 

of gids, zodat het bij je (nieuwe) werknemers 

terecht komt. Wanneer ze het niet eens zijn over 

wat bijvoorbeeld een MQL is, hebben Marketing 

en Sales constant problemen hebben met elkaar. 

Simpelweg omdat ze elkaar niet begrijpen.

Bij Leadgate zijn de teams vrij klein en de lijntjes 

heel kort. Vanuit de verschillende specialismes 

zijn er duidelijke kaders over de definities, maar 

wanneer ons team groeit, zullen wij hier ook een 

strategie voor gaan creëren om miscommunicatie 

en verwarring te voorkomen. Daarnaast kunnen 

definities ook veranderen. Bijvoorbeeld wanneer de 

funnel wordt aangepast. Zorg ervoor dat een aantal 

mensen, 1 of 2 van Sales en 1 of 2 van Marketing, 

bijhouden wat de definitie van iets is en of dat is 

veranderd. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de 

interne communicatie.

”
“Marketing en Sales hebben uiteindelijk hetzelfde 
doel: meer klanten voor je organisatie.
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5. Gebruik data 
Data liegt niet. Sales kan niet zeggen “de leads zijn slecht” zonder gegevens die aantonen dat de 

conversieratio is gedaald of een belangrijke demografische factor is afgenomen. En Marketing kan niet

meer zeggen “Sales is lui” zonder dat ze aan kunnen tonen dat ze elke lead bijvoorbeeld slechts maar één 

keer opvolgen.

Dit betekent niet dat informele feedback verboden is, maar wel dat als er een manier is om data te 

gebruiken om je ideeën te onderbouwen, je die moet gebruiken. Het doel van leadgate is ‘marketing 

meetbaar beter maken’. Wij doen dan ook alles aan de hand van data en dat geldt ook voor onze Sales en 

Marketing.
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Over Leadgate

Neem contact 
met ons op

C ONTACT

Leadgate Europe is het online marketingbureau gericht op de IT-branche. Wij bieden IT-, Tech- en SaaS 

organisaties een vernieuwende, allesomvattende online marketing benadering. Wij leveren diverse 

marketing hulpmiddelen en diensten om een compleet proces voor online marketingcampagnes mogelijk te 

maken. Dit bieden wij aan als ‘Marketing as a Service’. Hierdoor krijg je de beschikking over je eigen online 

marketingteam voor een vast bedrag per maand.

Leadgate Europe werkt op basis van 5 specialismen mee in het bouwen en versterken van jouw merk en de 

merken die je voert. Deze 5 specialismen zijn:

Marketingstrategie

Online Advertising

Website-optimalisatie

Marketing Automation

Content

Heb je vragen over hoe de online marketing van jouw organisatie naar het volgende niveau kunt tillen? Of 

heb je andere online marketing gerelateerde vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.
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