
 
 

Marketing Automation implementatie checklist 
 
Je marketing automation strategie ontbreekt ü 
Het starten met marketing automation lijkt vaak eenvoudig. Het gebruiksgemak van 
marketing automation tools en een gelikte demo van een bureau maken dat je die stap snel 
zet. 

 
Beter is het om eerst goed uiteen te zetten hoe je met klanten communiceert, waar en 
waarom je dat zou willen automatiseren. Met mijn klanten werk ik altijd eerst een strategie 
uit. Zo'n strategie bestaat minimaal uit: 
• Buyer persona - een goede beschrijving van je klant 
• Buyer journey - een beschrijving van de klantreis 
• Funnelstrategie - de aanpak waarmee je klanten verleidt 
• Contentstrategie - de content die daarvoor nodig is 

 
Met dit fundament ga je aan de slag om een marketing automation blueprint op te stellen. 
Pas dan kun je de taken en actie in je project goed prioriteren en verdelen. 

 
Is dit je te ingewikkeld? Plan dan een gratis strategie gesprek 
 
Je contentmarketing(capaciteit) ontbreekt ü 
Marketing automation berust grotendeels op het automatisch versturen van 
marketingmails. Dat moet niet alleen worden ingeprogrammeerd. Ook aan de content (dus 
zowel copy, de mogelijke klikpaden en UX design) moeten worden gewerkt.  

 
Daar gaat vaak veel tijd in zitten. Als je de daarvoor benodigde capaciteit niet meenmeemt 
in je plan of begroting kom je bedrogen uit. Of de kwaliteit is ondermaats waardoor het 
resultaat achterblijft. Dat is natuurlijk helemaal zonde! 
 
Je ziet niet dat marketing automation implementeren een project is ü 
Een marketing automation implementatie kan behoorlijk wat werk zijn. Er zijn verschillende 
skills voor nodig en het raakt ook verschillende onderdelen van je team en organisatie. Ook 
is de investering - zeker als je je eigen uren ook meerekent - fors. 

 
Zie het daarom als een project en organiseer het ook op die manier. Bezuinig niet op een 
specialistisch projectmanager of ervaren marketingcoach om jou en je team te begeleiden.  
 
Je vergeet de organisatorische impact van marketing automation ü 
Ik werkte ooit voor een trainingsbureau. Eén van de doelen van marketing automation was 
het ontlasten van de backoffice. Ze informeerden alle deelnemers handmatig over de 
trainingen. Om dan dat hele verhaal goed te kunnen automatiseren, heb je die mensen wel 
nodig.  



En...als je klaar bent met automatiseren, heb je die mensen misschien op een andere manier 
nodig.  
 
Het onderhouden en optimaliseren van marketing automation vraagt bepaalde 
competenties en vaardigheden. Neem dit mee in je aanpak, anders krijg je het moeilijk 
geborgd.   
 
Je denkt: "Na implementatie is het klaar!" ü 
Na de implementatie van je marketing automation, begint het spel eigenlijk pas echt. Dan 
gaan de mails eruit en krijg je data binnen. Op basis van die data ga je vervolgens de zaak 
optimaliseren.  

 
Sommige automatische mails breid je uit. Andere vereenvoudig je. Ook de (technische) 
impact van aanpassingen die je als gevolg van je marketing automation op je website doet 
nemen toe. Kortom, de optimalisatie van je marketing automation krijgt een structurele plek 
op je backlog. 
 


