
1

Payper: 
Sales & Marketing

Duurzame groei betekent bij Payper
één gezamenlijke sales- en marketingaanpak

VAN SCHIETEN MET HAGEL NAAR GERICHTE VERBETERING OP KLANTWAARDE IN DE HELE CUSTOMER JOURNEY
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over Payper

Met de wens om opportunities beter op te kunnen 
volgen en sterkere klantrelaties te bouwen, 
heeft Payper de inrichting van haar sales- en 
marketingprocessen grondig veranderd. Een nieuwe 
aanpak passend bij de ambitie van de strategische 
HR-partner om in 2020 naar de beurs te gaan. Met 
één geïntegreerde sales- en marketingafdeling als 
‘growth machine’. 

Payper is strategisch partner op het gebied van 
flexibele arbeid. Ze bieden structurele oplossingen 
op het gebied van payroll, backoffice services en 
HR-management. Oplossingen waarmee flexibele 
arbeid duurzaam verankerd wordt in organisaties.

Wij spraken met sales- en marketingcollega’s bij Payper 
over het gezamenlijk optimaliseren en digitaliseren van 
verkoopprocessen, het vergroten van klantinzicht en 
de toegevoegde waarde van geïntegreerde campagnes 
om duurzame groei te realiseren.



Voor Payper is het leveren van meerwaarde voor de 
klant en het bereiken van grotere efficiëntie intern 
een continu proces. Het managementteam heeft al 
een aantal andere verbeterpunten geïmplementeerd, 
zoals het optimaliseren van de verkoopprocessen en 
de vereenvoudiging van het omzetten van een lead 
naar een betalende klant. 

Het commitment om te willen verbeteren en 
de waarde voor de klant te verhogen is van 
doorslaggevend belang voor het bereiken van de 
groeiambities van het bedrijf. 

Het vergroten van duurzame groei valt of staat met 
inzicht in de vroege fases van de funnel. Payper moet 
ervoor zorgen dat ze het juiste type klant binnen krijgt 
om haar ambitieuze groeidoelstelling te bereiken. 

Groei betekent het vergroten van productiviteit in de 
salesprocessen. Pascal Peeters, Senior Sales Manager 
bij Payper, vertelt hierover: 
 
“De digitale verkoopprocessen bieden ons inzicht 
in waar onze kansen liggen en wat de precieze 
slagingskans is. We hoeven niet meer af te gaan 
op ons onderbuikgevoel maar maken keuzes op 
basis van harde cijfers. Dat geeft rust omdat je 
weet dat je met de juiste prospects bezig bent.” 

Nieuwe klanten contracteren was ook een complex 
proces. Ronnie van Dijk, Marketeer bij Payper, legt uit: 

“Er waren veel risicovolle touchpoints. Door het 
leadproces samen met de collega’s van sales onder 
de loep te nemen en te digitaliseren is het proces 
eenvoudiger én transparanter geworden.”

Stimuleren van de 
klanttevredenheid en groei



Een geïntegreerd beeld van alle data is vooral 
belangrijk bij de verkoopcyclus. Voor Payper was het 
omzetten van een opportunity naar een betalende 
klant een proces van meerdere stappen dat weken of 
maanden kostte. Deze workflow is geautomatiseerd 
en daardoor worden alle stappen correct uitgevoerd. 

Als onderdeel van de nieuwe strategie, hebben ze 
bij Payper persona’s gemaakt van typen klanten 
die zij willen toevoegen aan hun portefeuille. Ook 
wordt geïntegreerd gebruikgemaakt van Kamer van 
Koophandel data om prospectdata te verrijken.  
 
Dit vereenvoudigt het leadsegmentatie- en 
kwalificatieproces, waardoor prioriteit wordt gegeven 
aan de juiste bedrijven. “Hierdoor kunnen we ons 
richten op kwaliteit, in plaats van op kwantiteit”, aldus 
van Dijk. 

Meer saleskracht en minder administratie: 
 
“Sales is van oudsher van het gemak waar het 
gaat om administratie. Met één druk op de knop 
hebben wij nu een volledig klantbeeld en inzicht 
in waar we mee bezig zijn, zowel omzet 
als marge-technisch.” 

Inzicht en gemak gaan hand in hand. Zowel in het 
dagelijkse werk als op strategisch niveau. Peeters 
vervolgt: 
 
“In de auto kan ik een gespreksnotities 
maken zodat de backoffice aan de 
slag kan met opvolging. Maar ook op 
directieniveau is meer inzicht en kunnen 
we de sales- en marketingbijdrage, aan de 
organisatiedoelstellingen, aantonen.”

Inzicht, gemak én efficienTIE:
SAMEN SLIMMER IN B2B



Ook voor de marketing bij Payper ziet het leven 
er met de nieuwe strategie behoorlijk anders uit. 
En zeker sinds de implementatie van Pardot als 
marketing automation tool. 

Voorheen haalden de marketeers hun enige  
inzichten uit Google Analytics en de basic data van 
hun social mediakanalen. Verder dan “Hoe heeft een 
post het gedaan?’ kwamen we eigenlijk niet”, vertelt 
Tom van Tilborg, Online Marketeer. 
 
Content werd gepusht zonder te weten wat het  
zou kunnen opleveren. Vergelijkbaar met 
schieten met hagel.

Tegenwoordig beginnen van Dijk en Van Tilborg hun 
dag met Pardot. Op hun dashboards zien ze hoe het 
met de leads gaat, waar ze zich in de funnel bevinden 
en hoe de geïntegreerde campagnes presteren.  
 
Met deze data bij de hand, kunnen ze gericht aan de 
slag met content om steeds relevanter te kunnen zijn 
in hun informatievoorziening richting leads.  
 
Daarnaast zijn alle andere tools zoals Google Adwords 
ook gekoppeld aan Pardot. Hierdoor wordt alle data 
op één centrale plek weergegeven en is er altijd 
totaaloverzicht én inzicht in de customer journey.

Van blind schieten naar 
gerichte verbeteracties op relevantie
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De twee marketeers van Payper vullen 
elkaar aan en zijn hiermee voor de 
organisatie van grote toegevoegde 
waarde. Van Dijk kent de organisatie 
door en door en van Tilborg is de 
‘marketing automation’ expert. 

Over de toegevoegde waarde van 
geïntegreerde campagnes zijn ze 
duidelijk. Dat is inzicht in de opbrengst. 
Van Tilborg legt uit:

”Met behulp van Pardot in 
combinatie met het CRM-
systeem, hebben we inzicht in 
de ROI van onze activiteiten. 
De reis van de lead en wat deze 
uiteindelijk opbrengt, is veel 
inzichtelijker geworden. Van het 
moment dat ze op de website 
van Payper terechtkomen totdat 
ze een opportunity of zelfs een 
deal zijn in CRM. Dat is de echte 
toegevoegde waarde van deze twee 
technologieën samen.”

Geïntegreerde campagnes:
ROI, SNELHEID EN EXPERIMENTEN Twee tips om het leadproces te versnellen 

en steeds relevanter te worden door te 
experimenteren:

1. De juiste content op het juiste 
moment aanbieden

Door het gebruik van Pardot, weet 
Payper wanneer het aanbieden van 
een formulier en content in de funnel 
moet plaatsvinden. Door dit op het 
juiste moment te doen kan de lead 
met ongelooflijke snelheid bij sales 
terechtkomen.  

2. A/B-testen

Voor e-mailmarketing en dynamic content 
werkt A/B-testen erg goed. Hierdoor kan 
Payper door kleine en snelle experimenten 
steeds beter aansluiten op de behoefte 
van de prospect en inspelen wat deze op 
dat moment nodig heeft.



Marketing als saleskracht én 
klantwaarde als verbeteraar
Het beste wat de nieuwe koers heeft 
voortgebracht is volgens Peeters 
verbeterde samenwerking. Sinds een 
jaar is het sales- en marketingteam  
één team. 
 
Het beste wat de nieuwe koers heeft 
voortgebracht is volgens Peeters 
verbeterde samenwerking. Sinds een 
jaar is het sales- en marketingteam één 
team. Deze letterlijke integratie van 
sales en marketing zorgt ervoor dat de 
verkoopkracht enorm is gegroeid. 

De sales- en marketingafdeling zijn 
dichter naar elkaar toe gegroeid 
door het leadproces gezamenlijk te 
optimaliseren. Letterlijk. Ze zitten 
tegenwoordig tegenover elkaar 
op kantoor. Maar ook de algehele 
samenwerking en het onderling begrip 
is verbeterd.  

Peeters vult aan: 

“Marketing zie ik als extra 
saleskracht. Zij signaleren veel 
eerder in het proces waar onze 
kansen liggen. Vervolgens 
krijgen wij deze kansen op een 
presenteerblaadje aangeboden.  
Ik zie onze groei dan ook als  
logisch gevolg van onze 
samenwerking, de kwaliteitsslag  
op leads zorgt automatisch voor 
meer deals en omzet.”
De volgende stap is het leadproces van 
sales en marketing verder optimaliseren 
en beter op elkaar aan laten sluiten in 
de systemen. 

Hoewel dit een technisch verhaal 
lijkt, beamen van Dijk, van Tilborg en 
Peeters dat voor groei een continue 
samenwerking nodig is gericht op het 
verbeteren van de klantwaarde. 
 
Payper kan meer business binnenhalen 
en behouden doordat het bedrijf zijn 
klanten beter begrijpt en meer inzicht 
heeft.



WIL JE MEER WETEN OVER WAAR VOOR JOUW ORGANISATIE GROEIKANSEN 
LIGGEN DOOR PROCESSEN TE AUTOMATISEREN EN TE OPTIMALISEREN? WORD 

OOK SLIMMER IN B2B EN VRAAG NU EEN PARDOT DEMO AAN. 

https://www.salesforce.com/nl/products/marketing-cloud/marketing-automation/

