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De Digital Maturity Benchmark van Google
Stappenplan naar digitale maturiteit
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Introductie
Veel bedrijven bezitten tonnen data die hen in staat 
stelt om sneller en efficiënter hun markt te begrijpen 
en te benaderen. Door een gebrek aan digitalisatie, 
lukt het hen echter niet om deze data juist in te zetten. 
Met het digitaliseren van alle processen van je bedrijf 
word je competitiever en kan je sneller reageren op 
veranderingen binnen de markt.

Digitale maturiteit betekent het vormgeven van gehele 
operaties rond de juiste digitale tools. In deze whitepaper 
vind je meer informatie over digitale maturiteit, hoe het 
jouw bedrijf vooruit kan helpen en hoe je er concreet mee 
aan de slag kan gaan. 

Een hoge digitale maturiteit heeft een positief effect op 
de Time-to-Market, de kwaliteit van het product, de 
klanttevredenheid, en kostenefficiëntie. Kortom: alleen 
maar voordelen voor jouw onderneming.
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Digitale maturiteit: het eindstation 
van digitale transformatie
Door de veranderende behoeften van de klant is het nu belangrijker dan ooit om als bedrijf digitaal volwassen te worden. 
Wil je je concurrenten een stapje voor zijn? Investeer dan in digitale groei. Digitaal mature bedrijven rapporteren 
kostenbesparingen tot 30% en omzetstijgingen tot maar liefst 20%. 

Een digitaal matuur bedrijf is een data-gedreven bedrijf. Dat betekent dat marketeers beslissingen nemen op basis van 
interne datasets. Bedrijven gebruiken deze datasets om het gebruiksgemak te verbeteren, de klantenservice vlotter te laten 
verlopen of om gepersonaliseerde producten of diensten aan te bieden en zo de ervaring van de klant te verbeteren.

De Digital Maturity Benchmark van Google
In deze whitepaper vind je meer informatie over het concept Digital Maturity en de nieuwe tool van Google. Met deze 
tool maken we voor jouw bedrijf een rapport om te bepalen in welke fase jouw bedrijf zich bevindt op vlak van digitale 
volwassenheid.

Vervolgens maken we aan de hand van dit rapport op maat gemaakte aanbevelingen, om door te groeien naar digital 
maturity.
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Enkele voordelen van digitale maturiteit
Waarom is het nu zo belangrijk om digitaal matuur te zijn? Digitaal mature bedrijven, genieten van verschillende voordelen: 

 • Je wordt sneller gevonden door (potentiële) klanten. Gebruikers zijn gewend om, voordat ze van een product of dienst   
   gebruik maken, uitgebreid online onderzoek te doen. Onderscheid je van je concurrenten en zorg ervoor dat alle informatie      
   over jouw product of dienst makkelijk online te vinden is. 

 • Uit onderzoek blijkt dat een op de twee websitebezoekers een website verlaat, wanneer het langer dan drie seconden   
   duurt om de website te laden. Een snelle, goed werkende website houdt de gebruikers bij jou.  

 • Klanten krijgen informatie en ervaringen op maat. Van jouw bedrijf wordt verwacht dat je de verschillende soorten    
   behoeftes van de klant begrijpt en daarop inspeelt met relevante informatie voor elke fase van de customer journey.  Speel   
   hierop in door duidelijke, gepersonaliseerde en relevante informatie te geven aan de klant in elke fase van de klantreis. 

 • Je diensten en advertenties zijn relevanter wanneer je data en digitale technologieën op de juiste manier combineert. Je   
   vergroot zo de klanttevredenheid, wat uiteindelijk zal leiden tot hogere inkomsten. 
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De digitale uitdaging
Uit het onderzoek van Google en Boston Consulting Group  blijkt dat:

 • Slechts 2% van alle bedrijven inzichten in data en nieuwe technologieën gebruikt om nuttige en relevante ervaringen te  
   creëren voor de klanten. 

 • 68% van de bedrijven nog niet voldoende geautomatiseerd is en nog steeds afhankelijk is van manuele processen. 

 • 78% van bedrijven geen waarde kan bieden aan klanten bij contactmomenten met de klant in de customer journey   
   Hierdoor verliezen ze potentiële klanten en missen ze veel kansen. 

Het valt op dat veel van de digitale kampioenen zich 
bevinden in de telecom en technologische sector. Dat 
is logisch, aangezien de producten en diensten van 
deze bedrijven al grotendeels gedigitaliseerd zijn. Ook 
de bank- en automotive sector doen het goed. Langs 
de andere kant scoren industriële, gezondsheids- en 
energiebedrijven relatief laag wanneer we kijken naar 
digitale volwassenheid. 

4
Kortom: het lukt veel bedrijven nog niet om de juiste boodschap 
te versturen, aan de juiste persoon, op de juiste plaats en op het 
juiste tijdstip. 

Bedrijven die de hoogste fase van digitale transformatie bereikt 
hebben, worden multi-momentbedrijven genoemd. Zij hebben 
een zeer sterke positie ten opzichte van concurrenten die nog niet 
digitaal matuur zijn. 
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Starten met Google 
Digital Maturity 
Benchmark
Om gebruik te maken van Google Digital Maturity 
Benchmark vullen we eerst een gedetailleerde 
online beoordeling in over jouw bedrijf.
Nadien maken we een gepersonaliseerd, interactief 
rapport en vergelijken we jouw bedrijf met andere 
bedrijven. Daarnaast analyseren we welke stappen 
je concreet kunt zetten om tot een hogere fase van 
digitale maturiteit te komen.

Bepaal eerst of je het bedrijf in zijn geheel wil laten 
evalueren, of de verschillende teams onderling. 
Een voordeel van een rapport per team is dat je de 
prestaties van verschillende teams met
elkaar kan vergelijken en afdelingen van elkaar 
kunnen leren.
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Klantentevredenheid als focus
De Google Digital Maturity Benchmark is een diagnostische tool, ontwikkeld door Google in samenwerking met Boston 
Consulting Group (BCG). Met deze tool analyseren we waar jouw bedrijf zich bevindt op het pad naar een volledige data-
gedreven digitale marketing. Je krijgt bovendien een gepersonaliseerd rapport met tips om je op weg te helpen naar 
volledige digitale maturiteit. 

Dankzij de nieuwe digitale mogelijkheden verwachten klanten steeds meer. Ze verwachten sneller geholpen te worden, een 
online ervaring op maat, een uitstekende klantenservice en relevante advertenties. Ze willen hun informatie zo snel mogelijk 
en zonder dat ze er al te veel moeite voor moeten doen. 

Het is niet eenvoudig voor bedrijven om aan deze verwachtingen te voldoen. Met deze tool helpen we je inzicht te krijgen in 
waar je precies staat op het gebied van digitale transformatie.



10

Hoe digitaal matuur is jouw bedrijf? 

Om te weten hoe ver je onderneming staat op vlak van digitale maturiteit, stellen we je deze vragen:

Wil je jouw bedrijf (verder) digitaliseren? Dan is het belangrijk om duidelijke doelen te hebben, zodat iedereen weet welke stappen er 
concreet gezet moeten worden op weg naar een digitaal matuur bedrijf. 
 
De Digital Maturity Benchmark helpt je hierbij. De tool analyseert waar jouw onderneming staat op vlak van digitale maturiteit, en zet je 
op weg naar de volgende fase.

• Kunnen klanten op verschillende manieren in contact komen            
  met jouw bedrijf?

• Heeft jouw bedrijf een website? 

• Is er een webwinkel? 

• Is deze webwinkel toegankelijk via mobiele apparaten? 

• Heeft jouw bedrijf een eigen app voor klanten? 

• Is jouw onderneming actief op sociale media? 

• Gebruik je ticketing tools om de klantenservice van het bedrijf te             
  verbeteren? 

• Zijn er contactmomenten met de klant die voor een slechte                             
  ervaringen zorgen? 
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Welke informatie is belangrijk?

Alle informatie die je nodig hebt om van start te kunnen gaan, staat in een voorbereidingslijst die Google heeft gemaakt. 
Vooraleer we samen de beoordeling kunnen maken, moet je op de volgende vragen een antwoord zoeken:

• Hoe is het marketingteam ingedeeld? Hoe verloopt de samenwerking 
met andere teams en externe partners?

• Is de content op maat gemaakt van alle kanalen?

• Welke technologieplatformen worden er gebruikt voor
marketingdoeleinden zoals data-analyse, content management,
advertenties creëren, metingen, enzovoort?

• Hoe wordt data gebruikt om campagnes, advertenties en websites te
creëren?

• Hoe bewaak je de kwaliteit en het succes van je marketingcampagnes?

• Welke marketingprocessen worden handmatig gedaan en welke 
worden er geautomatiseerd?

• Is de laadsnelheid en gebruiksvriendelijkheid van de kanalen in orde?

• Hoe vaak doen jullie marketingexperimenten en campagne-audits?

• Hoe identificeer je je doelgroep?
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4 fases op weg naar digitale maturiteit
Volgens Google valt elk bedrijf onder een van de vier fases in 
digitale volwassenheid.

• Ontluikend: bedrijven in deze fase maken gebruik van externe 
data in plaats van interne data, zonder ze te verbinden aan hun 
eigen sales. De externe data wordt gebruikt om van campagne 
tot campagne te werken. 

• Opkomend: deze bedrijven maken een beetje gebruik van 
interne, eigen data. Ze testen welke campagnes het beste 
werken en ze gebruiken maar één kanaal optimaal om hun 

klanten te bereiken.  

• Verbonden: de derde fase van digitale volwassenheid. In deze 
fase is data geïntegreerd en geactiveerd over verschillende 
kanalen. Er wordt ook een link gelegd naar de ROI. 

• Multi-moment: In dit vierde stadium hebben bedrijven alle 
aspecten van digitale marketing onder de knie, hebben ze een 
helder beeld van hun klanten en zetten ze al hun kanalen in om 
hun klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. 

De meeste bedrijven bevinden zich in de tweede fase. Verder 
blijkt dat slechts 2% van alle bedrijven de vierde fase van 
digitale volwassenheid hebben bereikt. 
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De 6 basisdimensies
Je bedrijf krijgt ook een score voor zes algemene basisdimensies. Google heeft deze dimensies opgesteld op basis van 

onderzoek. Deze zes dimensies zouden het meeste invloed hebben op de digitale maturiteit van een bedrijf:

 1. Attributie: het accuraat meten en waarderen van contactmomenten met de klant.

 2. Advertenties: het leveren van aandachtsverhogende ervaringen over digitale contactmomenten met de klant.

 3. Doelgroep: het organiseren van data om de meest waardevolle doelgroepen te identificeren, begrijpen en    

  beïnvloeden op elk punt in de sales funnel.

 4. Toegankelijkheid: het efficiënt bereiken van deze doelgroepen door middel van alle inventaristypes en –kanalen van  

 advertenties, met de juiste mate van controle. 

 5. Automatisering: het optimaliseren van marketingoperaties om winstgevendheid en groei te stimuleren.

 6. Organisatie: optimalisatie van het beslissingsproces en de resultaten dankzij een goede samenwerking tussen   

 teams onderling en een nauwe samenwerking met gespecialiseerde partners.

Op basis van waar je bedrijf zich bevindt op de schaal van digitale maturiteit en de 6 marketingdimensies, zorgt Google voor 

een uitgebreid gepersonaliseerd rapport met specifieke aanbevelingen die jouw bedrijf verder kunnen helpen.
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Enkele voordelen van Digital Maturity 
Benchmark
Door het rapport en de aanbevelingen daarin te volgen, kan jouw bedrijf uitgroeien tot een digitaal matuur bedrijf. Het gebruik 
van deze tool biedt veel voordelen: 

 • Genereert een persoonlijk, interactief rapport om je bedrijf te benchmarken en om je te helpen om je bedrijf naar een  
 hoger  niveau te tillen.

 • Een snellere time-to-market door het opbouwen van go-to-market mogelijkheden zoals digitale marketing of   
 personalisatie. 

 • Zorgt voor stijging van omzet en daling van kosten. Met andere woorden: een digitaal volwassen bedrijf is veel   
 efficiënter dan een bedrijf dat niet digitaal matuur is. 

Al deze voordelen zorgen ervoor dat jouw bedrijf een duurzaam competitief voordeel kan opbouwen dankzij lagere kosten, 
een betere time-to-market, betere productkwaliteit en een hogere klanttevredenheid.
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Conclusie
Door de veranderende wereld en klantbehoeften is het belangrijk als bedrijf om te transformeren naar een data-gedreven, 
digitaal matuur bedrijf. 

Bedrijven die het eindstation van digitale transformatie hebben bereikt genieten van verschillende voordelen zoals meer 
klanttevredenheid en productkwaliteit, hogere inkomsten en meer kostenbesparing.
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Over Intracto
Intracto is een full service agency voor KMO’s en grote bedrijven dat optimaal uitgerust is om ook van jouw digital 
marketingverhaal een succes te maken. Als Google Partner stellen we onze bewezen expertise graag ten dienste van jouw 
projecten.

Ons marketingteam van 34 mensen heeft een dedicated 
digital team aan boord, met specialisten in strategie, content, 
technologie en campagnemanagement. We staan garant 
voor een 360°-aanpak en zorgen voor de begeleiding, de 
implementatie en het beheer van jouw digital marketing.

We analyseren hoe ver jouw bedrijf staat op vlak van digitale 
maturiteit en creëren een stappenplan om hierin te verbeteren. 
Nadien doen we een constante analyse van de aanpak, en 
zorgen we ervoor dat geen enkele mogelijkheid tot progressie 
onbenut gelaten wordt.

Enkele voordelen op een rij:

• Genereert een persoonlijk, interactief rapport om je   

  bedrijf te benchmarken en om je te helpen om je bedrijf  

  naar een hoger niveau te tillen.

• Een snellere time-to-market door het opbouwen van   

  go-to-market mogelijkheden zoals digitale marketing of     

  personalisatie. 

• Zorgt voor stijging van omzet en daling van kosten.  

  Met andere woorden: een digitaal volwassen bedrijf      

  is veel efficiënter dan een bedrijf dat niet digitaal     

  volwassen is. 
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Groeien op digitaal vlak? Neem contact op

Ook overtuigd van het belang van digital maturity? We helpen je graag transformeren tot een digitaal matuur bedrijf.

Maak een afspraak en we geven je graag advies.

Ons kantoor in Herentals
Zavelheide 15

2200 Herentals

België

+32 (0)14 28 29 20

info@intracto.com

www.intracto.com


