
‘ Show, not tell’ 

Is het in zakelijke communicatie belangrijk om dichtbij 
je doelgroep te komen?

‘De digitale kanalen waarover we vandaag beschikken, 
hebben het voordeel dat je je doelgroepen nauwkeurig kunt 
targeten. We kunnen op ieder moment vaststellen in welk 
Umfeld iemand zich online bevindt. Daar staat tegenover 
dat de digitale kanalen 24/7 aanstaan. Mensen krijgen 
daardoor zoveel impulsen, dat het nóg belangrijker is om 
iemand werkelijk te triggeren met je boodschap. Nu we ons 
de afgelopen twee jaar vaker en intensiever in een online 
omgeving bevinden, is iedereen een beetje digitaal moe. Dat 
betekent dat je echt met iets relevants moet komen, wil je nog 
aandacht krijgen. Wij proberen daarom meer dan ooit vast te 
stellen waar een klant zich in de customer journey bevindt en 
daar de inhoud van onze boodschap op af te stemmen.’

In hoeverre spelen live events nog een rol in de steeds 
verder digitaliserende wereld?

‘Kennis delen kan heel goed online, maar er is een element dat 
daarin ontbreekt. Het voornaamste aspect van live events is 
misschien wel het contact dat de bezoekers onderling hebben. 
Door een event te organiseren creëren we niet alleen een 
gelegenheid om onze eigen boodschap over te brengen. We 
faciliteren vooral de peer communication tussen de cfo’s, cto’s 
of hr-managers die op dat moment bij elkaar zijn.’ 

Zijn er ook manieren waarop jullie met de inhoud van je 
communicatieboodschap proberen dichtbij je doelgroep 
te komen?

‘We proberen meer dan alleen transactionele content aan te 
bieden. In contacten met organisaties in de gezondheidszorg 
refereren we bijvoorbeeld aan voorbeelden en verhalen uit de 
praktijk. In de zakelijke markt kun je dat vooral tijdens events 
doen, daar heb je de mogelijkheid om beleving toe te voegen.’ 

Het vertrouwen in big tech, waar ook Microsoft toe 
behoort, is niet altijd even groot. Hoe ga je daar in je 
communicatie mee om?

‘We gaan er niet van uit dat prospects ons op ons woord 
zullen geloven. We stellen ons bescheiden op en verkondigen 
meestal niet alleen vanuit onszelf onze boodschap. Waar 
mogelijk sluiten we ons aan bij partijen die in een bepaald 
veld, bijvoorbeeld gezondheidszorg of retail, een sterke 
positie hebben en daardoor over een vertrouwensbasis 
beschikken. Dat kunnen bijvoorbeeld communities zijn of 
netwerkorganisaties. Je moet daarbij wel oppassen dat 
wat je doet zich beperkt tot ‘mede mogelijk gemaakt door’. 
De bijdrage die je levert moet herkenbaar en relevant zijn. 
Praktische oplossingen aandragen, laten zien wat je eraan 
hebt, wat je ermee kunt en hoe je er het verschil mee kunt 
maken. Show, not tell.’ 
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