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Het jaar 2021 bevindt zich alweer in haar laatste kwartaal en daardoor neemt de druk toe voor het 

bepalen van het marketingbudget voor 2022.  Volgens Gartner zijn de marketingbudgetten in 2021 

voor het eerst gedaald naar onder de 11% van de jaaromzet, naar 6,4% om precies te zijn. Vaak 

komt dat door interne (sales) politiek welke te veel op de korte termijn gefocust is en niet 

voldoende op ROI. Bij Leadgate Europe willen we daar graag wat aan doen! In dit stappenplan leer 

je daarom stap voor stap hoe je een marketingbudget opstelt.

Wij wensen je veel leesplezier en succes toe met het vaststellen van jouw marketingbudget!

Het Leadgate Europe team

Bedankt voor het 
downloaden van 
onze whitepaper!

https://www.gartner.com/en/marketing/insights/articles/marketing-budgets-drop-to-lowest-levels-in-recent-history
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Stap 1: Online marketingdoelen opstellen

Je start met het opstellen van jouw marketingbudget bij de online marketingdoelen van jouw organisatie. 

Deze dienen als leidraad voor het maken van keuzes in hoe je jouw budget besteed aan de verschillende 

online kanalen en bijbehorende activiteiten.

Marketingdoelen en KPI’s
Met jouw marketingdoelen geef je richting aan jouw bedrijfsdoelstelling door gerichte targets en KPI’s 

op te stellen voor de markten die je wilt benaderen. Je kunt je marketingdoelen baseren op de fasen die 

een (potentiële) klant doorloopt binnen de buyer journey of je marketing funnel. Onderstaand een aantal 

voorbeelden per fase:

• Awareness: het bereiken van de juiste doelgroep.

 KPI: 2000 websitebezoekers per maand.

• Interesse/Leadgeneratie: meer kwalitatieve leads genereren.

KPI: 5% meer downloads, contactaanvragen, gesprekken in livechat, offerteaanvragen, et cetera.

• Conversie: zorgen dat de bezoekers converteren.

KPI: 3% stijging in het conversiepercentage.

• Engagement: het versterken van klantloyaliteit.

KPI: 4% toename van de Customer Lifetime Value.
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Maak jouw marketingdoelen SMART
Voor het concretiseren van jouw marketingdoelen gebruik je de SMART-techniek. Een doel moet altijd 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.

Specifiek: concrete omschrijving van wat je precies wilt doen. Bijvoorbeeld: een maandelijkse stijging 

van 5% in het aantal leads

Meetbaar: jouw doelstelling moet meetbaar zijn. Bijvoorbeeld: 100 leads.

Acceptabel/aanwijsbaar: acceptabel of aanwijsbaar wie het doel moet bereiken. Bijvoorbeeld: door het 

marketingteam of door een online marketing partner.

Realistisch: vraag je af of het doel haalbaar is. Bijvoorbeeld: kan het salesteam de door marketing 

gegenereerde leads opvangen? Is er een goede samenwerking tussen marketing en sales?

Tijdsgebonden: zorg dat je doel een tijdsbestek heeft. Bijvoorbeeld: binnen 6 maanden tijd.

Conclusie
Zorg altijd dat jouw marketingdoelstelling aansluit op jouw bedrijfsdoelstelling. Nu je jouw online 

marketingdoelen in kaart hebt, kunnen we kijken naar de online marketingmiddelen, zodat we deze 

kunnen incalculeren binnen ons uiteindelijke marketingbudget.

 

SMART: Eind 2022 moet het 
marketingteam 100 MQL’s 

hebben gegenereerd die het 
salesteam kan opvangen.

‘‘
’’
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Stap 2: Bepaal welke middelen je inzet 
om je doelen te behalen

Nu we weten wat we willen bereiken met ons marketingbudget, is het goed om te kijken naar de benodigde 

middelen om de doelen voor jouw IT-bedrijf te behalen. Onderstaand vind je de belangrijkste middelen 

voor IT-bedrijven.

Contentmarketing
Content mag niet meer ontbreken als middel voor het behalen van je doelen. Het voordeel van rijke 

content is dat je het op meerdere kanalen kunt inzetten. Het belangrijkste doel van contentmarketing blijft 

het genereren van zakelijke leads. Potentiële klanten zijn namelijk steeds meer op zoek naar relevante 

content om hun business te laten groeien. Zet contentmarketing dus zeker hoog op je lijstje om het aantal 

MQL’s in 2022 te laten groeien. Voorbeelden van contentmarketing zijn:

• Blogs;

• Video’s;

• Referentiecases;

• Case studies;

• Whitepapers;

• E-books;

• Webinars / events.

Online Adverteren
Het wordt steeds belangrijker om de juiste keuzes te maken op basis van data, zodat je weet waar je 

doelgroep zich bevindt en hoe je hen activeert. Online adverteren zorgt ervoor dat je jouw doelgroep 

bereikt op een kostenefficiënte manier. Ga voor campagnes met een focus op een gedetailleerde 

doelgroep en werk campagnes uit aan de hand van de customer journey. Voorbeelden zijn:

• Zoekcampagnes via Google Ads en Bing;

• Display / remarketing via Google Ads, Bing, LinkedIn (Facebook of Instagram);

• Social Media advertising via LinkedIn (Facebook en Instagram zijn minder relevant voor IT-bedrijven);

• Software licenties (LeadPages, LinkedIn Sales Navigator).
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SEO
Zoekmachine-optimalisatie (SEO) is onmisbaar als je met jouw website hoger wilt ranken in de 

organische zoekresultaten van Google. Voorbeelden van SEO middelen zijn:

• Linkbuilding;

• Themapagina’s;

• Software licenties (SEMrush, Moz, Ahrefs);

• Focus op de hoofdtekst en metatekst;

• Houdt rekening met de on-page factoren.

Website middelen:
• Ontwerp;

• Development;

• Onderhoud;

• Licenties;

• Domeinnamen;

• Hosting.

Marketing Automation
Marketing Automation is de snelst groeiende marketing technologie in 2022. Waar het voorheen werd 

geïntegreerd bij enterprise bedrijven, wordt het steeds vaker omarmd door IT-bedrijven in het mkb-

segment. Het voordeel van Marketing Automation is dat, wanneer iemand jouw content gedownload 

heeft via jouw online kanalen (en dus een lead is), je deze lead verder kunt opwarmen voor jouw product 
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of dienst door middel van het automatisch gepersonificeerd opvolgen via e-mail. Hiermee kun je op 

basis van online acties (triggers) specifieke e-mails versturen aan jouw potentiële klant om ze zo 

verder door de klantreis heen te begeleiden, voordat jouw salesafdeling ze benadert. Voorbeelden van 

software tooling zijn: 

• ActiveCampaign;

• Marketo;

• Hubspot;

• Pardot;

• Eloqua;

• Act-On;

• SharpSpring.

Rapportage
Waar vroeger elke marketeer nog vertrouwde op externe onderzoeken als leidraad voor alle 

marketingacties, zie je nu dat steeds meer marketeers hun eigen data centraal zetten. Vertrouw op 

jouw eigen data en zorg dat je marketingacties concreet gericht zijn op je doelgroep. Voorbeelden zijn:

• Klantonderzoek (NPS);

• Tools (Google Data Studio, Google Analytics);

• Koppeling met het CRM-systeem.

De online marketingwereld bevindt zich de afgelopen jaren in een sneltreinvaart. Mede versterkt door 

de groei in het aantal technologische ontwikkelingen. Doe daarom zelf ook goed onderzoek naar 

relevante online marketingmiddelen voor jouw IT-bedrijf, als voorbereiding voor het opstellen van jouw 

budget.
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Stap 3: Het bepalen van jouw online 
marketingbudget 

Nu het duidelijk is welk(e) marketingdoel(en) je wilt bereiken en welke online marketingmiddelen je 

daarvoor nodig hebt, is het zaak om jouw marketingbudget te bepalen. Hier zijn een aantal methodes 

voor.

1. De omzetpercentagemethode
Dit is de meest gebruikte methode. Je berekent het marketingbudget als % van de omzet. Stel de 

omzet was €100.000,- in 2021 en je hebt €9.000,- uitgegeven, dan is het marketingbudget voor het 

volgende jaar 9%. Volgens een onderzoek van Gartner schommelt het gemiddelde marketingbudget 

tussen de 6,5% en de 10% van de jaarlijkse omzet. Echter geven topbedrijven zoals IBM, Microsoft en 

Salesforce veel meer dan 10,7% uit. IBM 21%, Microsoft 23% en Salesforce maar liefst 46%.

2. Plus-min methode
Zet alle marketinguitgaven van 2021 op een rijtje. Bepaal samen met jouw marketingteam wat de 

activiteiten hebben opgeleverd (goed-gemiddeld-slecht). Stop met de activiteiten die je als slecht 

beoordeelt en tel daar de nieuwe marketingactiviteiten voor volgend jaar bij op. 

3. De sluitpostmethode
Kijk wat de verwachte omzet voor 2022 is en haal hier alle kosten, reserveringen en gewenste winst 

vanaf. Wat overblijft vormt het marketingbudget. 
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4. Taakstellende methode
Een slimme manier om jouw marketingbudget te bepalen is het gebruik van de taakstellende 

methode. Bij deze methode maak je een lijst met marketingactiviteiten en bereken je wat deze gaan 

opleveren. Hoe doe je dat precies? Op basis van de marketing- en salesfunnel! Deze bestaat uit de 

volgende zes fases:

• Websitebezoek: een individu die je website bezoekt;

• Aanvraag/actie: Elke persoon (lead) die actie heeft ondernomen op jouwe website door een

nieuwsbrief inschrijving, whitepaper-download of demo-aanvraag;

• Marketing Qualified Lead (MQL): In deze fase is de lead overgegaan tot een gekwalificeerde lead.

De kwalificatie komt door zijn uitgevoerde acties of door specifieke kenmerken;

• Sales Accepted Lead (SAL): De lead wordt goedgekeurd door het salesteam;

• Sales Qualified Lead (SQL): Als een lead de SAL-fase goed doorkomt kan er een offerte worden

opgesteld;

• Win: Er komt een opdracht uit voor jouw organisatie in de vorm van de dienst of product die je

aanbiedt.

Hoe makkelijker jouw klant doorstroomt per fase, hoe meer rendement jij daar op verdient. Kijk dus 

per fase waar verbetering zit en doe dit vanuit de optiek van jouw data.

http://leadgate.nl/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=Stappenplan%20marketingbudget%20voor%20IT
https://leadgate.nl/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=Waarom%20MaaS%20past%20bij%20een%20AaS%20dienstverlening
http://leadgate.nl/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=Stappenplan%20marketingbudget%20voor%20IT
https://www.linkedin.com/company/leadgate-europe/?utm_source=whitepaper&utm_medium=direct&utm_campaign=Stappenplan%20marketingbudget%20voor%20IT
https://nl.linkedin.com/company/leadgate-europe


Leadgate Europe - Stappenplan marketingbudget 010 268 11 48   I   info@leadgate.nl   I   www.leadgate.nl

Volg ons op LinkedIn en blijf up-to-date van alle relevante marketingtrends voor IT-organisaties

Stap 4: Evalueer jouw marketingbudget op 
basis van jouw eigen data
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Ons advies is om altijd de taakstellende methode te gebruiken voor het bepalen van jouw 

marketingbudget. Bekijk hoe je er nu voor staat op basis van jouw eigen data en bepaal welke middelen je 

nodig hebt om jouw leadgeneratieproces te verbeteren. 

Het is belangrijk om inzichtelijk te hebben hoeveel leads leiden tot een hoeveelheid MQL’s (marketing 

qualified lead), welke weer leiden tot een hoeveelheid SQL’s (sales qualified lead) en nieuwe klanten. Zo 

kun je via de Online Marketing Funnel kijken welke online kanalen zorgen voor de meeste leads of welke 

juist nog niet, en binnen deze kanalen meer budget uitgeven. We geven hieronder een praktijkvoorbeeld 

van hoe je dit doet. 

Situatie: Veel websitebezoekers maar laag conversiepercentage
Je hebt in 2021 de onderstaande cijfers behaald. De belangrijkste winst zit in de flow van 

websitebezoeker naar aanvraag. Je hebt als doel om deze te verhogen van 4% naar 8%. 
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Je verdubbelt daarom de investeringen in jouw website om zo het conversiepercentage te verhogen 

door een development sprint aan te gaan met jouw webbureau. Onderstaand een voorbeeld van hoe je 

marketingbudget er in dit geval kan uitzien.

Marketingbudget 2021  

 Branding €1000  Branding €1000

 Contentmarketing  €6000  Contentmarketing €6000

 Online Adverteren  €24000  Online Adverteren €24000

 SEO €12000  SEO €12000

 Website €12000  Website €24000

 Marketing Automation  €1500  Marketing Automation €1500

 Rapportage €1000  Rapportage €1000

Totaal  €57500                 Totaal €69500

Berekening van de ROI
Tot slot, ga je maandelijks (onze voorkeur) of jaarlijks jouw ROI berekenen van het door jou ingezette 

marketingbudget. Vanzelfsprekend is de ROI - return on investment - dé methode om uit te rekenen of 

jouw investering juist was.

Het berekenen van de ROI:
ROI: (opbrengsten van de investering - totale investering) / 

totale investering x 100%
‘‘

’’

Marketingbudget 2022  
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Meer doelen behalen door samen 
te werken

Het stappenplan heeft duidelijk gemaakt dat je marketingbudget gebaseerd moet worden op 

doelstellingen, tools, en jouw eigen data. Wij draaien ondertussen al behoorlijk wat jaren mee in de IT-

branche en delen onze kennis graag met je. Wij zijn namelijk meer dan een leadgeneratie bureau. Onze 

voordelen op een rijtje:

• Wij begrijpen IT: Alle medewerkers hebben ervaring met of kennis van de IT-branche.

• Wij bieden Marketing-as-a-Service: Al onze diensten zijn flexibel af te nemen, in verschillende

samenstellingen.

• Wij werken data-driven: Wij nemen al onze beslissingen op basis van data en optimaliseren hier ook

op.

• En hebben Online Marketing specialisten in huis: wij zetten Online Marketing in om leads te

genereren voor jouw IT-bedrijf.

Heb je vragen naar aanleiding van dit stappenplan? Of wil je meer inzicht in jouw online marketing data 

en toegang krijgen tot een live dashboard?

Neem dan contact met ons op
Klik op de onderstaande button

Contact
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