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Inleiding
Guardian360 werkt op online marketinggebied al sinds 2015 samen met Leadgate Europe. In deze periode groeide Guardian360 uit van 

start-up naar internationaal opererende IT-security dienstverlener. De samenwerking met Leadgate begon met een online marketingstrategie 

en is vandaag de dag uitgegroeid naar een strategisch en operationeel partnership. Sjors Teeuwen, Director Sales & Marketing bij Leadgate 

Europe, en Jan Martijn Broekhof, Managing Director bij Guardian360 vertellen hun verhaal.

Uitdagingen

• Definiëren van een online 
marketingstrategie 

• Professionaliseren van de online 
marketing

• Opvallen tussen de 
internationale en regionale spelers

Oplossingen

• Definitie van een branchespecifieke 
strategie

• Creatie van probleemoplossende 
waardevolle content van hoge kwaliteit

• Ontwikkeling van de Guardian360 
Quickscan: een handig tool dat de 
gewenste doelgroep aantrekt

Resultaten

42% meer website sessies 

123% meer leads

490% meer inschrijvingen 
voor evenementen

19% meer contactaanvragen

56.316 gescande websites 
via de Guardian360 
Quickscan
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Guardian360 is opgericht in 2015 en heeft een centraal security platform ontwikkeld dat IT-dienstverleners in 

staat stelt om hun klanten securitydiensten op de elementen mens, proces en technologie te leveren. Door deze 

elementen te koppelen aan risicobeheersing, is een eindklant in staat om de juiste preventieve, mitigerende en 

curatieve maatregelen te treffen zodat de kans op, en de impact van, een informatiebeveiliging incident drastisch 

verlaagd worden. Doordat Guardian360 een SaaS platform ontwikkeld heeft, is zij in staat gebleken om in korte tijd 

internationaal uit te rollen en klanten in meer dan 100 landen te bedienen.

Over  Guardian360: Historie
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Jan Martijn Broekhof is oprichter en managing director van Guardian360. 

Bij Guardian360 houden ze er niet van klanten bang te maken voor 

digitale gevaren. Integendeel: het informatiebeveiligingsbedrijf kijkt naar 

beveiliging met een verfrissende nuchterheid. “Accept to be hacked”, 

zegt de directeur uitdagend. Het Guardian360 platform zoekt constant 

naar kwetsbaarheden in webapplicaties en IT-omgevingen. Daarbij wordt 

in kaart gebracht op welke onderdelen een organisatie niet compliant is 

met diverse normeringen. Mocht er ondanks alle vormen van beveiliging 

en scanning toch een indringer of hacker het netwerk binnendringen 

dan slaat de zogenaamde Canary een stil alarm. Guardian360 gedraagt 

zich als een echte hacker, en kijkt niet alleen van buiten, maar ook van 

binnen naar IT-infrastructuren. “Je zou het kunnen zien als Security as a 

Service”, zegt Jan Martijn Broekhof.

Jan Martijn Broekhof
Oprichter & Director van Guardian360

Over  Guardian360: Security as a Service
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Eind 2015 kwamen Sjors Teeuwen en Jan Martijn 

Broekhof via een bevriende relatie met elkaar in contact. 

Sjors boekte al jaren strategisch marketingsucces voor 

bekende IT-partijen. Toen hij startte met Leadgate Europe 

was het contact snel gelegd. Jan Martijn: “Toen wij in 

2015 de markt op gingen met Guardian360 moest het hele 

marketingbeleid nog opgezet worden. We wilden vanaf het 

begin alles online doen omdat ik in het verleden geleerd 

heb dat marketing alleen zin heeft als je je uitgaven kunt 

relateren aan meetbare doelstellingen. Als IT-security 

specialist leven we natuurlijk op data en daarom moest 

onze marketing ook meetbaar zijn.”

Hoe is de samenwerking tussen Leadgate Europe 
en Guardian360 tot stand gekomen?

Sjors Teeuwen  
Founder & Director Europe bij Leadgate Europe
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Sjors vult aan: ‘’Marketing meetbaar beter maken is 

onze visie. Wij merken dat er binnen de IT-sector veel 

scepsis is ten aanzien van marketing. Vandaar dat wij 

een systeem ontwikkeld hebben waarin alle marketing 

data live inzichtelijk is. Zo kunnen we direct zien wat de

resultaten zijn en waar de groei zit per onderdeel van de 

online marketing funnel.’’ Jan Martijn vervolgt ‘’Tijdens 

de eerste strategische sessies vonden we het erg fijn 

dat er specifieke IT-kennis aanwezig is bij Leadgate 

Europe. Ze beheren niet alleen ons Google Ads account, 

maar hebben vanaf het begin meegedacht over onze 

online marketingstrategie en deze uiteindelijk op basis 

van data geformuleerd”.

- Jan Martijn Broekhof, Oprichter & Director 

van Guardian360

”

“De marketingmiddelen die we 
ontwikkeld hebben, zoals factsheets, 
referentiecases, whitepapers, 
webinars, formulieren en events, zijn 
samen echt meer dan onze partners 
verwachten van zo’n jong bedrijf. 
Dat is wel aan Leadgate Europe te 
danken.

Leadgate Europe: specifieke IT-kennis
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Leadgate Europe’s online marketingstrategie voor 
Guardian360: Een branchespecifieke strategie

De eerste gesprekken tussen Guardian360 en Leadgate Europe waren twee strategische sessies. Allereerst moesten 

beiden partijen de online marketingstrategie formuleren als kapstok voor andere online marketing kanalen, zoals 

online advertising, content, website- optimalisatie en marketing automation. Sjors vertelt: ‘’Guardian360 richt zich op 

specifieke branches: finance, e-commerce, retail, gezondheidszorg, overheid, waterschappen en woningcorporaties. 

Wij hebben dus gekozen voor een branchespecifieke strategie omdat wij de vraagstukken snappen die spelen binnen 

deze branches. Door content aan te bieden die deze problemen oplossen creëren we waarde.’’ Jan Martijn vult aan: 

‘’Mensen die onze content onder ogen krijgen zijn verrast door de kwaliteit. Het belangrijkste voordeel voor ons is 

natuurlijk dat er leads gegenereerd worden. Dat is echt fijn. Verder krijgen we als terugkoppeling van onze partners dat 

we een hele volwassen marketing hebben voor zo’n jong bedrijf.”
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Leadgate Europe’s online marketingstrategie voor 
Guardian360: Marketingmiddelen van hoog niveau

“De marketingmiddelen die we ontwikkeld hebben, zoals 

factsheets, referentiecases, whitepapers, webinars, 

formulieren en events, zijn samen echt meer dan onze 

partners verwachten van zo’n jong bedrijf. Dat is wel 

aan Leadgate Europe te danken, dat we dit samen zo 

ontwikkeld hebben.’’ Met het opstellen van de Online 

Marketing Funnel kreeg Guardian360 direct waardevolle 

marketing inzichten. Zo was het waardevol dat zij direct 

konden zien hoe succesvol zij al waren. In het begin was 

het dus vooral belangrijk dat Guardian360 kon zien dat 

Leadgate Europe stappen maakte op marketinggebied.
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- Sjors Teeuwen, Founder & Director Europe bij 

Leadgate Europe

”

“Wij merken dat er binnen de IT-
sector veel scepsis is ten aanzien 
van marketing. Vandaar dat wij een 
systeem ontwikkeld hebben waarin 
alle marketing data live inzichtelijk 
is, zo kunnen we direct zien wat de 
resultaten zijn en waar de groei zit: 
de online marketing funnel.
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Welke voordelen ondervindt Guardian360 van 
deze samenwerking?

Met het opstellen van de Online Marketing Funnel kreeg 

Guardian360 direct waardevolle marketing inzichten. 

Zo was het waardevol dat zij direct konden zien hoe 

succesvol zij al waren. “Sinds 2015 heeft Leadgate 

Europe aangetoond elk jaar weer een sterke groei te 

realiseren op online marketinggebied. Periodiek bekijken 

wij samen in welke stap van de funnel de meeste groei 

zit,” begint Jan Martijn. Sjors vervolgt: “Als wij bijvoorbeeld 

zien dat er veel traffic naar de website komt, maar daar 

weinig leads uit voortkomen, is dat iets voor ons website-

optimalisatie team om mee aan de slag te gaan de 

komende periode. Hoe langer wij werken, hoe beter de 

resultaten worden.”
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In de praktijk: Guardian360 Quickscan

Één van de meest succesvolle online marketingcampagnes voor Guardian360 was de Quickscan. Sjors begint 

enthousiast: “We hebben eerst samen met Guardian360 gekeken naar wie de doelgroep is en wat zij doen en waar zij 

mee bezig zijn. Al snel kwamen we erachter dat de personen verantwoordelijk voor netwerkbeveiliging, ook bezig waren 

met de kwetsbaarheden op de website. Guardian360 had al een scanner die websites online scant op kwetsbaarheden 

en automatisch een rapport draait.’’ 
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Sjors vervolgt: ‘’Samen hebben we vervolgens de Guardian360 

Quickscan ontwikkeld. We weten van iedereen die de Guardian360 

Quickscan invult, dat diegene ook de persoon is die met de 

kwetsbaarheden aan de slag gaat. Als iemand een website scant, 

krijg je kwetsbaarheden en kun je een aanvraag doen voor een 

e-mail met oplossingen. Daarnaast hebben we een white label 

optie voor de partners van Guardian360. Zij konden op die manier 

de Quickscan aanbieden voor hun eigen klanten. Het is bij de 

scan dus ook mogelijk om op zoek te gaan naar een partner 

van Guardian360. Tot slot is de Quickscan ook perfecte linkbait 

(Pagina’s die extreem veel externe links opleveren) voor SEO.’’

Resultaten

Ten tijden van het schrijven van deze referentiecase zijn er in 

totaal 56.316 websites gescand en hebben 316+ bedrijven een 

aanvraag gedaan voor een e-mail met oplossingen. Jan Martijn 

sluit af: ‘’Alle leads die Leadgate Europe voor ons genereert via de 

quickscan zijn al geïnteresseerd, waardoor onze sales nooit meer 

koud hoeft te bellen.”
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In de praktijk: Guardian360 Whitepaper

Een goed voorbeeld van de branchespecifieke 

content vanuit de online marketingstrategie, 

is de Guardian360 Whitepaper 

“Informatiebeveiliging voor Woningcorporaties”. 

Op een speciale landingspagina kunnen 

woningcorporaties hun gegevens invoeren en 

ontvangen zij daarna direct het whitepaper 

Informatiebeveiliging. Op die manier ontvangt 

Guardian360 heel gericht leads van klanten 

binnen een specifieke branche.
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Sjors licht de synergie tussen de online marketing kanalen 

toe: ‘’Wij zetten online advertising in om traffic naar 

deze content te krijgen, vervolgens optimaliseren we de 

landingspagina met website-optimalisatie. Wanneer een 

prospect zich inschrijft voor de whitepaper, dan maken we 

deze leads vervolgens nog warmer voor het salesteam 

van Guardian360 door via marketing automation de juiste 

content aan te bieden op het juiste moment.’’

Resultaten

In totaal waren er 45 downloads binnen 2 maanden. Jan 

Martijn is zichtbaar trots: ‘’Het aantal woningcorporaties in 

Nederland is gering, het zijn er landelijk niet veel, het is dus 

fantastisch dat we onder zo’n schaarse doelgroep al zoveel 

gerichte leads ontvingen.’’
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Leadgate & Guardian 360: Een strategisch 
partnership

Door de behaalde resultaten en het prettige contact is de 

samenwerking tussen Guardian360 en Leadgate Europe uitgegroeid 

tot een strategisch partnership. Jan Martijn bevestigt dit: ‘’Je kunt een 

klant-leverancier relatie hebben, maar hierbij kunnen we echt spreken 

van een strategisch partnership. Voor ons is Leadgate Europe één 

van de belangrijkste strategische partners.’’ Sjors haakt hierop in: 

‘’Wij waarderen de synergie binnen de samenwerking en werken voor 

Guardian360 met een vast team. Daarnaast hebben Jan Martijn en ik 

buiten kantoortijden ook diners en professionele gesprekken met elkaar 

als ondernemers. Iets dat ik erg waardeer. Het feit dat we nu al jaren 

samenwerken en Guardian360 doorgegroeid is van een Specialist-

pakket naar een Full Team pakket onderstreept dat dit van beide kanten 

zo is.’’ Jan Martijn sluit af: ‘’Als ik zie wat we in korte tijd samen met 

Leadgate gerealiseerd hebben, dan kan ik alleen maar uitkijken naar de 

toekomst!’’
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C ONTACT
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Neem contact 
met ons op

Over Leadgate

Leadgate Europe is hét data driven online marketingbureau met 

volledige focus op IT-bedrijven. Ons team van marketingspecialisten 

heeft een achtergrond in de IT en weten hoe zij deze kennis kunnen 

combineren met succesvolle marketingcampagnes voor jouw  

IT-bedrijf. Ons doel is om jouw marketing meetbaar beter te maken 

door jouw eigen data inzichtelijk te maken via de Online Marketing 

Funnel en de leadflow te optimaliseren. Diensten die Leadgate 

aanbiedt zijn: Online Marketingstrategie, Online Adverteren, Marketing 

Automation, Website-optimalisatie, Contentmarketing, Social Selling 

Automation en Sales Development.

Onze online marketingstrategen komen graag met jou in contact om 

hierover te adviseren tijdens een gratis adviesgesprek. Bel ons op 

010 268 1148 of mail naar info@leadgate.eu.
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