
Demand Generation 
Stappenplan

InDemand  Community



“
Zo shift je je focus van het genereren van 

leads naar het genereren van demand
( in 7 stappen )
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Stap 1.

Verander het doel van het genereren van 
leads naar het genereren van opportunities
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Stap 2.

Omarm de dark funnel, ondanks dat je daar 
niet kunt meten. 

Focus alleen op het geven van waarde.
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Stap 3.

Identificeer experts in jouw team. Leer tot op 
het diepste niveau jullie ideale klant te 
begrijpen.

Ontwikkel samen een sterke ‘point of view’.
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Stap 4.

Optimaliseer op het verspreiden van jullie 
expertise.

Focus op conversaties, niet op conversies. 

97% is niet klaar voor een aankoop, val dus 
niemand lastig met jullie pitches. 



Stap 5.

Produceer continu content. 

Word een mini media bedrijf. 
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Stap 6.

Distribueer frequent en consistent over die 
kanalen waar jouw klant zit. 
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Stap 7.

Experimenteer en herhaal. 

Test hypotheses. Focus alleen op wat werkt.

Stop met alles wat niet werkt ( < 75% )
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Doorgrond je publiek. Leer eerst waarde voor 
hen te creëren.

Zodra ze er klaar voor zijn om te kopen komen 
ze vanzelf naar jou toe. 

InDemand B2B Community



De community voor marketeers 
die willen uitblinken in demand 
generation.

❖ Ideale leeromgeving
❖ Ontmoet anderen
❖ Live Q&A’s

    Meld je gratis aan indemandb2b.nl
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Belangrijkste Marketing Thema’s

Demand vs Leads
Back to basics. 80% demand 
en 20% leadgeneratie. 
Webforms werken niet meer. 

Dark Social
Het aankoopgedrag is 
verandert. Kopers zitten in 
communities, chats, Podcasts 
en zijn niet te tracken.

ICP / Buyer personas
Nog beter de motieven en 
drijfveren van je ideale klant 
begrijpen is een voorwaarde 
om te overleven.  
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Interactieve content
Engagement is key. Ga voor 
surveys, quizzen, AI chat bots. 
Vergeet de PDF.

Scale-Up
Expirimenteer en test. Werkt 
het test het op een ander 
kanaal. Werkt het daar ook, 
maak er een template van. 

Narrative
Het gaat niet over jou. 
Transformeer van A naar B. 
Laat andere kanten hun 
verhaal vertellen.
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Community
Georganiseerd rondom het 
thema demand generation. 

Het is de community dé 
plek waar vooral B2B 
marketing specialisten 
kennis opdoen, ervaringen 
uitwisselen en elkaar 
supporten.

Events
Wekelijks zijn er online LIVE 
Q&A sessies waar 
kennisdeling het 
belangrijkste uitgangspunt 
is. 

Binnenkort ook LIVE events 
op diverse locaties. 

Job Board
Demand generation is ‘in 
demand’ maar specialisten 
zijn schaars. 

Job Boards zijn de niche 
platformen waar 
professionals ambitieuze  
werkgevers ontmoeten die 
voor de top willen gaan.
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In onze niche vind je sneller en 
beter nieuwe talent. 

❖ Zichtbaar rechtstreeks in je 
doelgroep

❖ Positieve Branding
❖ Makkelijk in beheer

    vacatures.indemandb2b.nl
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Job Board

http://vacatures.indemandb2b.nl


InDemand B2B
‘De community is voor mij de plek waar ik antwoord vind op al mijn vragen’

Meld je gratis aan indemandb2b.nl
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B2B Marketing Coach & Trainer
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ALdo Wink

Het is mijn missie jou krachtige 
inzichten te bieden om te groeien. 
Inzichten die jou inspireren om 
jezelf verder te ontwikkelen.

aldo@aldowink.nl

LinkedIn

mailto:aldo@aldowink.nl
https://www.linkedin.com/in/aldowink/

