In het
hoofd van
de CISO
2021

Het ultieme onderzoek naar
wat uitstekend thought
leadership betekent in het
IT-segment

> Inhoud

Thought
Leadership:
[Intellectueel
Leiderschap]
Het beïnvloeden
van andere
mensen met
aantoonbare
kennis, ideeën en
meningen over
een bepaald
thema in het
bedrijfsleven.
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> Voorwoord

Introductie
IT-marketingspecialisten staan voor de continue uitdaging om bij te
dragen aan het bedrijfsresultaat. Dat is nu eenmaal hun bestaansrecht.
	
Marketingspecialisten zoeken steeds de juiste aanpak om
het meeste uit hun budgetten te halen in elke fase van het
inkoopproces van CISO’s, of het nu gaat om een start-up, een
scale-up of een gevestigde onderneming. CISO’s kijken hiervoor
vaak naar thought leadership, maar het is voor marketeers niet
eenvoudig om de opbrengst daarvan direct toe te kennen aan
een specifieke lead of klant. Daarom kan het uitdagend zijn om
de waarde ervan te laten zien aan sceptici.
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Thought leadership content:
Artikelen, blogs, whitepapers, video’s en
andere uitingen waarin een leverancier
visie, kennis en expertise deelt.
Ons onderzoek overbrugt de kloof tussen
vermoeden en weten dat thought leadership een
plek, en een budget, verdient in je marketingrepertoire.
Dit rapport beschrijft de bevindingen van het
eerste wereldwijde onderzoek dat namens
het Code Red IT Security PR Network werd
uitgevoerd naar de mening van Chief Information
Security Officers (CISO’S) over de invloed van
thought leadership op het inkoopproces.
Uit het onderzoek blijkt dat inkopers van
oplossingen voor IT-beveiliging tijdens de
selectieprocedure ook veel waarde hechten
aan de thought leadership van leveranciers. We
hebben ook onderzocht in welke vorm CISO’s de
informatie bij voorkeur gepresenteerd krijgen en
welke onderwerpen zij interessant vinden.

Het belang van de mondiale insteek van dit
onderzoek bleek tijdens de lockdowns die
wereldwijd het gevolg waren van de Covidpandemie. Het fysiek afstand houden tot
elkaar was ook van invloed op de relaties met
bestaande en nieuwe klanten. Het bemoeilijkte
het inkoopproces voor IT-beveiligingsoplossingen
omdat dit sterk afhankelijk is van persoonlijke
ontmoetingen en gesprekken.
Uitingen van thought leadership blijken een goed
alternatief te zijn voor leveranciers die ook op
afstand geloofwaardigheid willen creëren en het
vertrouwen willen winnen van potentiële klanten.
De waarde van thought leadership blijft
daarom ook na de Covid-pandemie hoog en
verdient daarom een prominente plek in jouw
marketingarsenaal.

De cijfers in dit rapport hebben betrekking op de Benelux.
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> CISO Onderzoeksrapport 2021: Methode

Methode
> Locatie:
Waar bevinden de respondenten zich?
VK, Frankrijk, Duitsland, VS, Benelux, Singapore, Australië, Nieuw Zeeland, Saudi Arabië, VAE

01

VERENIGD KONINKRIJK

102

04

VERENIGDE STATEN

202

02

02

FRANKRIJK

106

03

DUITSLAND

10
15

102

07

AUSTRALIË &
NIEUW ZEELAND

100

05

BENELUX

51

08

SAUDI
ARABIË
/VAE

104

06

SINGAPORE

52

> Totaal aantal respondenten: 819

> Senioriteit van de beslissingsnemer:
Het percentage hiervan in elke organisatie
IK BEN
ER NIET BIJ
BETROKKEN

DE
GROOTSTE
INFLUENCER

31%

DE DEFINITIEVE
BESLISSINGSNEMER

65%
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0%

DE
MINDERE
INFLUENCER

4%

Omvang van de organisatie in de Benelux:
Aantal medewerkers in de organisaties van de respondenten

15.00120.000

0.0015.000

6%

20.000+

2%
25%

2501.000

2%

35%
5.00110.000

2.0015.000

24%

6%

1.0012.000
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> Thought Leadership

Acht bewijzen uit
het onderzoek
2

1
IT-professionals besteden elke week
veel tijd aan thought leadership
content en waarderen de kennis die
dat oplevert.

3
Thought leadership versterkt
het profiel van nieuwe en minder bekende ITleveranciers en
draagt eraan bij
dat CISO’s meer
spenderen bij
bestaande
leveranciers.
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Beslissingsnemers
gebruiken thought
leadership content
in elke fase van het
inkoopproces – van
het onderzoeken
van oplossingen
en leveranciers, tot
het maken van de
definitieve keuze.

4
Thought
leadership is
een waardevol
keurmerk voor
de kwaliteit
en reputatie
van een ITleverancier.
CISO’ s betalen
daar graag
extra voor.

5
IT-professionals
verkiezen content
van mensen en
organisaties die
zij vertrouwen
boven betaalde en
gesponsorde
content.

6

Visuele en ‘live’
content zoals video’s
en webinars zijn erg
populaire vormen van
thought leadership
content, naast de
oude, vertrouwde
IT-vakmedia.

Duidelijke informatie, met
onderbouwing en de stem
van ervaren en bekwame
experts als auteurs,
zijn de pijlers onder
geloofwaardigheid.

8

7

IT-professionals
waarderen
content over
relevante
onderwerpen
die begrijpelijk
beschreven zijn
het meest.
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> CISO Onderzoeksrapport 2021: Inzichten: inkoop

Beïnvloeden van inkoo
2%

6%

Minder dan
30 min

Tussen
3-4 uur

Hoeveel tijd
besteed je
wekelijks
aan thought
leadership
content?

25%

Meer dan
4 uur

4%

Tussen
30 min
en 1 uur

31%

Tussen
2-3 uur
Tussen
1-2 uur

31%

Wat vind je over het algemeen van de kwaliteit van
thought leadership content over IT-security?

SLECHT

UITSTEKEND

GEMIDDELD

GOED

2%

18%

29%

51%

Wanneer
droeg thought
leadership
vooral bij aan het
inkoopproces?

41%
Bij begrijpen van een
bepaald probleem en de
invloed daarvan op de
organisatie.

45%

37%

Bij het maken van de
definitieve keuze om
met een leverancier in
zee te gaan.

Bij het maken van de
business case voor
verandering om bepaalde
vraagstukken op te lossen.

37%

31%

39%

Bij het onderzoeken van
leveranciers die om een
offerte gevraagd werd.

Om een bepaalde
leverancier aan te
bevelen bij een ander.

Bij het maken van
een voorselectie
van leveranciers in
een late fase van het
inkoopproces.

4% anders
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opbeslissingen
31%
8%

In hoeverre ben je het ermee eens
dat thought leadership een goede
manier is voor kleinere
IT-leveranciers om jouw aandacht
te trekken?

Volledig
mee een
s

57%

Mee een
noch on s
ee

2%

ns

2% Volle

dig mee

“We zouden bereid zijn om extra
te betalen voor een leverancier
van IT-security die een
thought leader is in zijn
marketsegment”

2%
2%
8%
39%

Volledig
mee oneens
Enigszins
mee oneens

Enigszin
mee one s
en

s

oneens

In hoeverre ben je het ermee eens dat
thought leadership laat zien dat men
verder doordenkt en aantoont dat
men de eindgebruiker werkelijk
begrijpt?

Mee eens
noch oneens
Volledig
mee eens

49%

Enigszin
mee een s
s

51% 33%

Enigszins
mee eens

Volledig
mee eens

Enigszins
mee eens

In hoeverre is thought leadership content
van invloed geweest op je mening over een
IT-securityleverancier?

12%

Eens
noch oneens

4%

Enigszins
mee oneens

0%

37%

Heeft meer zaken gedaan met
een bestaande leverancier.

Volledig
mee oneens
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> Inkoop

Beïnvloeden van
inkoopbeslissingen
De belangrijkste vraag die marketingspecialisten moeten
beantwoorden is hoe zij hun campagnebudgetten inzetten voor
het hoogst haalbare succes. Ons onderzoek helpt bij formuleren
van het antwoord op die vraag en toont het belang van thought
leadership voor CISO’s tijdens de evaluatie en selectie van ITsecurityleveranciers.

IT-security professionals besteden wekelijks veel tijd aan
thought leadership content en zij waarderen de kennis
die dat oplevert.

56%
“Besteedt 1-3
uur per week
aan thought
leadership
content”

Dit onderzoek maakt het voor marketingspecialisten
duidelijk dat er elke week een duidelijke, en langdurige,
tijdsspanne is waarin hun doelgroepen relevante
onderwerpen verkennen. IT-leveranciers die geen
gebruik maken van thought leadership laten dus kansen
liggen die hun concurrenten wel verzilveren. Het credo
van marketingspecialisten is: wees potentiële klanten
tot nut. Verkopers kunnen hun klanten niet beter tot
nut zijn dan gedurende de tijd die men besteedt aan
thought leadership, totdat ze een hechter 1-op-1 contact
kunnen aangaan.
Beslissers op het gebied van IT-beveiliging gebruiken
thought leadership content in elke fase van het
inkoopproces: van het onderzoeken van oplossingen
en het maken van een voorselectie tot de definitieve
keuzes voor de inkoop.
Bijna alle respondenten (96%) gebruiken thought
leadership content om de aanschaf van een ITbeveiligingsproduct of -dienst te onderbouwen.

Wanneer droeg thought leadership vooral bij aan
het inkoopproces?
Uit ons onderzoek blijkt dat de respondenten over het
algemeen tussen één en drie uur per week besteden
aan thought leadership content. Bijna een derde van
hen, 31%, besteedt hier tussen één en twee uur aan,
terwijl 25% van hen hier tussen twee en drie uur mee
bezig is.
Mensen zouden er niet zoveel tijd in steken als zij daar
de waarde niet van inzien. Ruim twee derde van de
respondenten (69%) zegt dan ook dat de kwaliteit van
thought leadership content van IT-securityleveranciers
goed of uitstekend is. Dit is een mooi resultaat, maar er
is ruimte voor verbetering. Volgens 29% van hen is de
kwaliteit namelijk slechts gemiddeld.
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41%

45%

37%

Bij begrijpen van een
bepaald probleem en de
invloed daarvan op de
organisatie.

Bij het maken van
de definitieve
keuze om met een
leverancier in zee
te gaan.

Bij het maken van
de business case
voor verandering om
bepaalde vraagstukken
op te lossen.

37%

31%

39%

Bij het
onderzoeken van
leveranciers die
om een offerte
gevraagd werd.

Om een bepaalde
leverancier aan te
bevelen bij een
ander.
4% anders

Bij het maken van
een voorselectie
van leveranciers in
een late fase van
het inkoopproces.

Ruim de helft van de respondenten (53%) gebruikt
deze vorm van marketing ‘soms’ en 43% van hen maakt
‘vaak’ gebruikt van thought leadership content voor de
besluitvorming.
Thought leadership wordt vaak gezien als alleen maar een
manier om de ‘verkooptrechter’ van bovenaf te vullen.
Ons onderzoek laat echter zien dat er een complexere
relatie bestaat tussen IT-beveiligingsspecialisten en de
content die zij tot zich nemen. We hebben ook gevraagd
wanneer thought leadership het meeste bijdroeg tijdens
het inkoopproces. De antwoorden waren verrassend
en het blijkt dat marketingspecialisten nog eens goed
moeten nadenken over thought leadership als een
ordinaire ‘trechter-tool’. Thought leadership speelt
namelijk een rol in elke fase van het inkooptraject.
Men gebruikt het om problemen te onderzoeken en
te begrijpen, voor het maken van een business case
voor verandering, voor de voorselectie van potentiële
leveranciers en voor de definitieve beslissing over met wie
men in zee gaat.
Thought leadership ondersteunt mensen ook in de
latere stadia van het inkooptraject, wanneer er meestal
een grotere focus is op het beoordelen of een product
of dienst geschikt is. Onze conclusie is dat thought
leadership zelfs een vast referentiepunt is voor inkopers.
Zij beoordelen potentiële leveranciers in relatie tot de
oorspronkelijke problemen en uitdagingen. De inzet van
thought leadership om begrip te krijgen van vraagstukken
is hier een belangrijk onderdeel van. Bovendien kan een
leverancier die de interesse heeft van een CISO tijdens
de laatste fasen van de aanbesteding weliswaar voldoen
aan alle eisen, maar een toekomstbestendige relatie
en beoordelen of de leverancier ook de komende jaren
de beste optie blijft, vereisen inzicht in markttrends en
een onderzoek naar toekomstige technologie. Thought
leadership is een essentieel hulpmiddel bij het maken
deze overwegingen.

Thought leadership versterkt het profiel van nieuwe en
minder bekende IT-leveranciers en leidt ertoe dat CISO’s
meer besteden bij bestaande leveranciers.

88%
“Thought leadership content
is van doorslaggevend belang
voor kleinere leveranciers die de
aandacht willen krijgen”.

IT-securityleveranciers hebben een steile innovatiecurve.
Zij willen in ongekend korte tijde opstuwen van
onbekendheid naar wereldwijde naam en faam. De
voortvarende start van nieuwkomers komt echter meteen
tot stilstand als zij de ervaring missen om potentiële
klanten te overtuigen. Thought leadership is essentieel om
deskundigheid aan te tonen en helpt bedrijven om door
deze periode heen te komen.
88% van de respondenten is het ermee eens dat thought
leadership van doorslaggevend belang is voor kleinere
IT-securityleveranciers om de aandacht te krijgen en 31%
van hen heeft een IT-securityleverancier weleens verzocht
om een offerte na het lezen van de thought leadership
content.
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> Inkoop

Voor nieuwkomers op de markt die nog worstelen met
naamsbekendheid is praten over relevante vraagstukken
een goede manier om op de radar te komen van de
beoogde doelgroepen.
We ontdekten ook dat thought leadership niet alleen
effectief is om nieuwe relaties aan te gaan. Zoals gezegd
geeft 37% van de respondenten aan dat zij meer zaken
hebben gedaan met een bestaande leverancier na het
lezen, beluisteren of bekijken van hun thought leadership
content. Veel leveranciers richten hun content echter
alleen maar op het creëren van bewustzijn bij potentiële
klanten. We zagen eerder de misvatting al dat thought
leadership alleen bedoeld is om de verkooptrechter
van bovenaf te vullen (de ‘bewustwording’-fase van
marketing). Het is soms eigenlijk veel belangrijker om
thought leadership campagnes te ontwikkelen die zich
specifiek richten op bestaande klanten. Hiermee kan
een leverancier zijn relaties verdiepen en klanten ertoe
aanzetten om nieuwe producten of diensten af te nemen.
Zo’n benadering moet een integraal onderdeel zijn van
het werk van accountmanagers.
Thought leadership is een waardevol keurmerk voor de
kwaliteit en reputatie van een IT-securityleverancier.
Het doel van thought leadership is het opbouwen van
geloofwaardigheid en het winnen van vertrouwen van
potentiële en bestaande klanten. We wilden de validiteit
van deze stelling testen in ons onderzoek. Een groot
aantal (84%) van de respondenten was het er in enige
mate mee eens dat thought leadership aantoont dat
een organisatie goed nadenkt en de behoeften van
eindgebruikers echt begrijpt. Het belang van thought
leadership content voor het versterken van vertrouwen
is in het afgelopen jaar nog veel groter geworden omdat
persoonlijke bijeenkomsten niet mogelijk waren vanwege
de Covid-pandemie.
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39%
“Volledig mee eens dat men extra
wil betalen on te werken met een
IT-securityleverancier die een
thought leader is”.

Vertrouwen is nog steeds voor een groot deel gebaseerd
op ‘iemand in de ogen kijken’. Als dat niet kan, moeten
marketeers andere manieren vinden om deze relaties te
bouwen.
Heeft thought leadership ook een verregaande financiële
impact bij klanten? We vroegen de respondenten of ze
bereid zouden zijn om meer te betalen voor de producten
of diensten van een IT-securityleverancier als deze een
thought leader is. 88% van hen is hiertoe bereid. Dit is
enigszins verrassend aangezien CISO’s bekend staan om
hun ‘pragmatische’ benadering van kosten en om het
feit dat zij liever een product of dienst doorgronden dan
toegeven dat ze zijn beïnvloed door andere factoren. Als
we het ‘jargon-achtige’ van de term even negeren, is een
thought leader eigenlijk een autoriteit in zijn vakgebied.
Het gaat om het delen van aantoonbare

kennis van
de branche die een organisatie wil bedienen. Dus een
vakbroeder zijn en dit laten zien door thought leadership
is dé manier om waarde toe te voegen aan het imago van
een IT-securityleverancier.

CISO
CISO
Onderzoeksrapport
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> CISO Onderzoeksrapport 2021: Inzichten: Uitstekende Content

Wat maakt conte
Ik zoek online
met zoektermen
om bepaalde
onderwerpen te
onderzoeken

Waar haal je
meestal
thought
leadership
content over
IT-security
vandaan?

49%

43%

31%

Ik lees over IT
en IT-security
in vakbladen en
hun websites

Ik gebruik
content die
mensen delen op
sociale media

ANDERE CIJFERS

37%
29%
16%
25%

Ik lees de landelijke dagbladen
Ik klik door de content die ik ontvang in
nieuwsbrieven
Ik gebruik content uit advertenties /
promoties op sociale media
Ik klik op advertenties die verschijnen bij de
resultaten in zoekmachines

Kies de top drie formaten van je voorkeur voor
thought leadership content over IT-security

> 61%
> 49% Video
> 35%

IT / IT-security
vakbladen

Webinar

ent uitstekend
Hoe meet je de geloofwaardigheid van
thought leadership content?

31%

39%

39%

47%

33%

Of de uitingen in de
content goed en zijn
onderbouwd met
feiten en cijfers

Of de content
gedetailleerde
informatie biedt
over het onderwerp

Of de auteurs
gekwalificeerd /
ervaren zijn in hun
vakgebied

Waar de content
gevonden werd
(Google search,
sociale media, etc.)

Of ik heb bedrijf dat
het creëerde al ken

20%

31%

25%

25%

25%

Of het werd
aanbevolen door
een collega

Of er inhoudelijk iets
vermeld wordt dat
ik nog niet wist
before

Of de content
gemaakt is in mijn
eigen taal

Of het bedrijf
gevestigd is in
dezelfde regio als
waar ik werk

Of de content
onderhoudend is

Wat betreft de content zelf, hoe belangrijk zijn
deze factoren voordat een uiting van thought
leadership leest of bekijkt?

37%
Het moet relevant
zijn voor mijn huidige
bezigheden

39%
De content moet
gebruiksvriendelijk
zijn

45% 24%
Ik moet degene die
het met me deelde
kennen / vertrouwen

De content moet
origineel zijn

35%

De content moet niet
teveel tijd in beslag
nemen
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> Content

Wat maakt
content uitstekend
Of content uitstekend is, hangt af van de juiste balans in de
‘ingrediënten’ die gebruikt worden in de content creatie om
geloofwaardigheid te creëren, en van het kiezen van het juiste
medium waar en wanneer je de verbinding wilt maken met je
doelgroep. In dit deel van het rapport onderzoeken we de ideale
mix voor IT-securityleveranciers.

49%
“Leest IT-security
vakbladen”.

Bij het zoeken naar content richten ITprofessionals zich liever op mensen en
organisaties die zij vertrouwen dan op betaalde of
gesponsorde content.
Ons onderzoek toont aan dat mensen zich wenden
tot wie ze vertrouwen als zij op zoek zijn naar thought
leadership content. Hiertoe behoren IT en IT-security
vakbladen (49%), de eigen zoekopdrachten met
key words (43%), of content die gedeeld werd door
een bekende (31%). Om succesvol te zijn moeten
marketingspecialisten zich dus concentreren op de
combinatie van aandacht in de media, mond-totmondreclame en een goed online vangnet voor
18 | CISO Onderzoeksrapport 2021

mensen die zelfstandig zoeken.
Dit betekent niet dat de andere manieren om
de aandacht te trekken niet belangrijk zijn. 37%
van de respondenten doet professionele kennis
op uit dagbladen, 29% klikt door de inhoud van
nieuwsbrieven, 16% klikt op advertenties op sociale
media en 25% op advertenties bij de resultaten in
zoekmachines. Toch is het niet genoeg om je tot deze
middelen te beperken.
Daarnaast gebruikt 73% van de respondenten sociale
media als professional. Deze platformen zijn uitermate
handig, niet alleen vanwege het netwerkeffect
op gedeelde content, wat, zoals we al zagen, een
veelgebruikte manier is om thought leadership te
vinden, maar ook omdat mensen deze platformen
gebruiken als zoekmachine voor hun eigen onderzoek
naast de gebruikelijke zoekopdrachten in Google.

.

Visuele en ‘live’ content zoals video’ s en webinars
zijn bijzonder populair om thought leadership content
te gebruiken, naast de oude, vertrouwde artikelen in
vakmedia voor IT en IT-security.
Het blijft moeilijk om op te vallen in de stortvloed aan
thought leadership content die marketing voortbrengt.
Dat is zelfs zó moeilijk dat het verrassend kan zijn
dat 69% van de respondenten van ons onderzoek de
kwaliteit van thought leadership content uit de ITsecuritysector als goed of uitstekend beoordeelt. Uit ons
onderzoek blijkt niet alleen wat de beste kanalen zijn om
boven het maaiveld uit te steken, maar ook wat de meest
effectieve media zijn.
Ondanks een explosie van digitale marketing in de
afgelopen 20 jaar blijven geschreven artikelen in
vakmedia voor IT en IT-security volgens ons onderzoek
de meest populaire vorm van thought leadership
content. 61% van de respondenten noemt dit in de
top drie van favoriete formaten. Men heeft echter
ook een grote voorkeur voor visuele en live content

in de vorm van video’s (49%) en webinars (35%).
De pers realiseert zich dit inmiddels ook en we zien
steeds meer visuele content verschijnen in de media.
We adviseren marketingspecialisten daarom om een
multimediabenadering te kiezen voor hun campagnes.
blogs (31%), podcasts (24%) en eBooks/white papers
(22%) zijn weliswaar minder populair, maar spelen wel
degelijk een rol. Ons onderzoek maakt echter duidelijk
dat het verstandig is voor marketingspecialisten met een
beperkt budget om visuele en public relations activiteiten
centraal te stellen in hun thought leadership campagnes,
in plaats van bijvoorbeeld het opzetten en nauwgezet
bijhouden van een blog op hun website.
Het gaat erom de volledige reeks van contentvormen in
te zetten. Zo behoren zoektermen tot de meest gebruikte
manieren waarop mensen thought leadership content
vinden en eBooks/white papers en blogs zijn essentieel
voor zoekmachineoptimalisatie (SEO).

49%
“Vindt video een van de meest
favoriete contentformaten”.
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> Content

Duidelijke informatie, met onderbouwing en de stem
van ervaren en bekwame auteurs, vormen de pijlers
onder geloofwaardigheid.

De Top 3 manieren om
geloofwaardigheid te meten:

47%

Waar de content
werd gevonden

39%

39%

Bevat
duidelijke
informatie

Kwalificatie
en ervaring
van de auteur

Geloofwaardigheid is een kerncomponent van thought
leadership: als je publiek de boodschap de je uitdraagt
niet gelooft en aanneemt, hoe kun je dan werkelijk
weten dat zij je content zullen lezen, bekijken of
beluisteren?
Op de vraag hoe ze geloofwaardigheid meten, hecht
47% van de respondenten belang aan waar men de
inhoud vindt. Voor 39% van hen zijn de kwalificatie van
de auteur en of de inhoud gespecialiseerde informatie
biedt over het onderwerp belangrijke factoren. De
reputatie van de leverancier werd door 33% genoemd,
gevolgd door de onderbouwing met aantoonbare
bewijzen en de originaliteit van de content (31%).
Marketingspecialisten dienen zo goed mogelijk te
voldoen aan deze factoren. Het is niet genoeg om
content die maken er goed uitziet, maar vol slecht
onderbouwde meningen staat. Neem de tijd om het
budget te krijgen voor authentiek onderzoek. Zorg
ervoor dat de organisatie iemand inhuurt met autoriteit
en een gevestigde, geloofwaardige reputatie.
Nieuwkomers die nog geen naamsbekendheid genieten
kunnen er meer gevestigde partijen bij betrekken, zodat
zij mee kunnen liften op hun geloofwaardigheid.
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IT-professionals voelen zich het meest aangetrokken
tot content over relevante onderwerpen die licht
verteerbaar is.
In ons onderzoek hebben we verschillende vragen
gesteld over hoe de respondenten zich bezighielden
met thought leadership en welke factoren belangrijk
waren voor het bepalen van hun betrokkenheid.
Het is niet verrassend dat de relevantie van de inhoud
het meest belangrijk was: 37% van de respondenten
noemt dit. Dat wordt gevolgd door de relatie met
en vertrouwen in de persoon die de content met
hen deelt. Als mensen geloven dat iemand die ze
vertrouwen en respecteren de content waardevol
vindt, is de kans groter dat zij hier aandacht aan geven,
zelfs als ze de waarde ervan eigenlijk in twijfel trekken.
Dit versterkt het punt dat we eerder hebben gemaakt
dat een succesvolle marketingcampagne naast andere
opties ook vertrouwde kanalen moet gebruiken.
We vroegen de deelnemers aan het onderzoek ook
wat hun drie belangrijkste interessegebieden zijn.
Privacywetgeving was met 25% het meest populaire
onderwerp, 22% noemt netwerkbeveiliging en nog
eens 20% IT-security op de werkvloer.

Welke onderwerpen voor
thought leadership rond ITsecurity vind je nog meer
interessant?

20%
Online scams

18%

14%
IT-security
software en
services

Trainingen over
veilig computergebruik

> CISO Onderzoeksrappor 2021: Thought Leader Goeroe

Tien stappen naar een
uitstekende thought
leader goeroe
je verre van
2 Houd
Zelfpromotie

1

Niemand houdt van een narcist, thought
leadership gaat altijd om wat de doelgroep
belangrijk vindt.

Wees een echt
PERSOON

3

Communiceer als een
individu, niet als een
merk.

Thought leaders zijn specialisten, geen
generalisten.

met je
5 Spreek
eigen stem

4

Wees jezelf en authentiek
menselijk. Vermijd
‘corporate-speak’.

6

7

Optreden heeft geen zin
als je de aandacht niet kunt
vasthouden.

Je competenties en
ervaring
doen ertoe

Je moet mensen ervan
overtuigen dat zij gerust iets
van je kunnen aannemen.

Ken je publiek,
en hun beperkingen
Spreek in termen die mensen in
je doelgroep kunnen begrijpen,
anders komt de boodschap niet
aan.

Lever bewijzen naast je
mening
Je moet onderbouwen wat je beweert en
bewijzen waarom het klopt.

Wees niet SAAI

8

Vind je NICHE

10

9
Zorg voor de
juiste training
Je mag dan een expert
zijn in je vakgebied, dat
betekent nog niet dat
je ook een expert bent
in communicatie.

Bouw een goed
team om je heen
Je kunt niet alles zelf doen gebruik je marketingteam om
een goeroe te worden.

INeem de tijd, je moet volhouden om op te vallen.

> IT-Goeroe

Uitgroeien tot
een IT-goeroe
– wat maakt je tot een uitstekende thought leader?
Het is niet gemakkelijk om een thought leader te zijn. Het kost tijd, geduld
en inspiratie. Hier volgen enkele elementen waarvan wij denken dat ze het
belangrijkst zijn.

Wees een echt persoon
Veel marketingspecialisten maken de fout hun bedrijf
te positioneren als een thought leader, in plaats
van de mensen in hun organisatie. Een belangrijke
voorwaarde voor het resoneren van thought
leadership is dat de content afkomstig is van een
echt persoon. Iedereen voelt zich meer aangetrokken
tot mensen waarmee zij zich kunnen identificeren en
die zij respecteren.
Houd je verre van zelfpromotie
Als thought leader ben je weliswaar een echt persoon,
maar het gaat niet om jou! Wie continu ‘ik’ in elk
gesprek injecteert en elk onderwerp naar zich toe
trekt, word heel snel heel saai. Thought leadership
moet anderen en hun situaties voor het voetlicht
brengen.
Vind een niche
Het is belangrijk om naam te maken in een bepaald
vakgebied. Als je rond een te brede brij van
onderwerpen draait, zul je geen vertrouwdheid
krijgen of wortel schieten in het deel van de
branche waarbij je betrokken bent. Elke populaire
publicatie heeft een duidelijke niche en is daardoor
de bron waaruit mensen in een bepaald vakgebied
hun informatie en inzichten putten. Jouw thought
leadership moet hetzelfde doel nastreven.
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Ken je publiek, en hun beperkingen
De kennis en kunde rondom IT-security is voor elke
doelgroep anders. Als je dus eenmaal een duidelijke
niche hebt gevonden, hou dan rekening met het
publiek waarmee je te maken hebt. In hoeverre is
men technisch onderlegd? Wat is voor hen het meest
waardevol en tot welke actie wil je hen aanzetten
nadat ze je leren kennen? Een thought leader stelt zijn
publiek altijd voorop – niet de wensen van de eigen
organisatie.
Spreek met je eigen stem
Authentieke sprekers zijn aantrekkelijker dan
gepolijste marketeers die geen rauwe randjes meer
hebben. We kennen allemaal de content die door

robots gemaakt te lijken zijn. Het beleid over ‘het merk’
en ‘de boodschap’ zijn leidend voor die teksten. Alle
controverse of meningen buiten wat al gezegd werd
worden vermeden. Dat leidt tot veel woorden die weinig
zeggen.
Wees niet saai
In lijn met het voorgaande dient je content origineel
te zijn en boven het maaiveld uit durven te steken.
Het gebruik van taal is in dit geval heel belangrijk. Hoe
concreter en gedurfder de taal die je gebruikt, hoe
scherper je kunt zijn in je communicatie.
Lever bewijzen naast je mening
Thought leaders kunnen niet eenvoudig een mening
ventileren over trends en thema’s rond IT-security. Je
bent pas waardevol voor je publiek als je nieuwe ideeën
en concepten aanreikt en mensen helpt om hun zakelijke
uitdagingen aan te gaan. Een mening is handig om
denkwijzen te introduceren, maar slechts ten dele. Het
is belangrijk om verder te gaan dan het beschrijven van
problemen en het leveren van commentaar. Je moet
een richting aangeven, praktisch advies geven en je
eigen inzichten delen om die uitdagingen te overwinnen.
Thought leadership content is te vaak alleen maar het
aanbieden van de eigen producten als de oplossing:
“wij van wc-eend...” De lezer kijkt daar zo door. Deel
de lessen die je zelf leerde in de praktijk. Dan neemt je
publiek ook meer van je aan.

Je competenties en ervaring doen ertoe
Er wordt veel lawaai gemaakt in de wereld. Je publiek
beoordeelt jouw content naast dat van vele anderen.
Door je aantoonbare ervaring tentoon te stellen en je
argumenten te onderbouwen met feiten en cijfers, win je
het vertrouwen en de leiderspositie.
Zorg voor de juiste training
Als je denkt dat dit moeilijk klinkt, dan heb je eigenlijk
wel gelijk. Het kost tijd om de juiste vaardigheden te
leren als je een thought leader wilt zijn. Investeer dus in
training en het continu scherpstellen van je blikveld.
Bouw een goed team om je heen
De beste IT-goeroes hebben een sterk profiel, maar
staan niet alleen. Een effectieve thought leadership
campagne draait om een samenwerkend netwerk
van specialisten, zoals tekstschrijvers, fotografen en
videoproducten. Daarnaast is een marketingteam nodig
dat helpt om aantrekkelijke, aansprekende, interessante
en relevante onderwerpen te vinden voor de doelgroep.
Neem de tijd, je moet volhouden om op te vallen
Niemand is vanuit de startblokken direct een IT-Goeroe.
Uitgroeien tot een IT-goeroe is een langetermijnproject.
Het kost tijd en energie en het voelt soms alsof je een
roepende in de woestijn bent. Hou vol. Oefen. Langzaam
maar zeker verwerf je meer volgers en groeit je status
van IT-goeroe.
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> Coronavirus

Covid en de toekomst
van thought
leadership
De coronapandemie heeft een blijvende invloed op de manier
waarop we leven, zowel zakelijk als privé.

Wat thought leadership betreft is er sinds het
uitbreken van de coronapandemie geen gebrek
geweest aan content over hoe we effectiever
thuiswerken, over alle cyberaanvallen die de
pandemie misbruikten en over hoe mensen
kunnen voorkomen dat deze hen of hun
organisaties raakten.
We wilden ons onderzoek daarom verdiepen
door ook te kijken naar de toekomst. Wat zijn de
gevolgen van Covid voor marketing op de lange
termijn? Zal alles gewoon weer teruggaan naar
het oude of zal alles wat we doen nooit meer
hetzelfde zijn?
Marketing is nooit een statische activiteit
geweest en veranderingen in de manier van
werken maakten er al deel van uit lang voordat
het coronavirus de kop opstak. Dus eigenlijk
slaan de vragen hierboven nergens op. Marketing
verandert continu, dus er is niets nieuws onder
de zon. Wat in het afgelopen jaar echter wel
veranderde, is het gedrag van doelgroepen en de
snelheid waarmee dit verliep.
Ons onderzoek legde eerst de vraag voor of
Covid een impact had op de omgang van CISO’s
met leveranciers, en, zo ja, wat dit was. 90% van
hen zei dat de Covid-maatregelen het moeilijker
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maakten om potentiële leveranciers van ITbeveiligingsoplossingen te beoordelen. Daarnaast
ontstonden er volgens alle respondenten (100%)
vertragingen in het inkoopproces.
26% van de respondenten stelde inkoopbeslissingen uit met één tot drie maanden en bij
63% van hen besloeg dit uitstel zelfs drie tot zes
maanden. Volgens de CISO’s waren de redenen
voor het uitstel onder meer onzekerheid over het

budget tijdens de eerste fase van de pandemie toen
directies nog voorzichtig waren met de uitgaven.
Het virus zette ook de prioriteiten op hun kop
doordat velen zich opeens moesten richten op heel
andere IT-vraagstukken dan men begin 2020 had
verwacht. Daarnaast noemen de respondenten het
gebrek aan fysieke bijeenkomsten met leveranciers
en de mogelijkheid om producten fysiek te testen
en te beoordelen als reden voor de vertraging in de
inkoopbeslissingen.
Het was voor CISO’s ook lastig om nieuwe
leveranciers te leren kennen. Door Covid waren en
nagenoeg geen fysieke evenementen en congressen
meer. Wie een IT-oplossing wilde uitproberen of
vinden, had hiervoor alleen nog webinars, rapporten
van marktanalisten of websites tot zijn beschikking.
Dat onderzoek vereiste echter veel meer tijd dan
een paar uur op een beurs of conferentie. Zonder
het 1-op-1-contact was het natuurlijk ook moeilijk om
vertrouwen te winnen en begrip te creëren tussen
klant en leverancier.

We concluderen hieruit dat de fysieke ontmoeting
tussen leveranciers en klanten tot op enige hoogte
beperkt blijft in de komende jaren naarmate Covid
toe- en afneemt en nieuwe varianten de kop
opsteken. Hier moet men zich onvermijdelijk aan
aanpassen om leveranciers te evalueren. Thought
leadership content blijft een groot deel uitmaken van
deze ontdekkingsreis. Deze trend in het toegenomen
gebruik van thought leadership is al een tijdje
gaande. Covid heeft het alleen versneld dat maakt
het gebruik van deze marketingaanpak belangrijker
dan ooit.

Uit ons onderzoek blijkt dat IT-securityprofessionals
sinds het begin van de pandemie meer gewicht
geven aan thought leadership content. Op de vraag
of Covid-maatregelen thought leadership meer of
minder belangrijk maakte voor beslissingsproces,
antwoordde 78% dat dit in zekere mate het geval was.
CISO Onderzoeksrapport 2021 | 25

Over Code Red Benelux:
Zeekhoe Communicatie vertegenwoordigt de Benelux in het
Code Red IT Security PR Network, het eerste en grootste
wereldwijde security PR netwerk dat is samengesteld uit
PR- en marketingspecialisten overal ter wereld die met zorg
geselecteerd zijn vanwege hun ervaring en kennis van de ITsecuritymarkt.
Code Red bestaat uit onafhankelijke bureaus in het VK,
Frankrijk, DACH, Nordics, Spanje, Italië, Benelux, VAE en
Saudi Arabië, Zuid Afrika, Singapore, Japan, Zuid Korea, de
VS, Australië en Nieuw Zeeland, en heeft tot doel een virtuele
PR-dienst te leveren in een of vele locaties door account
teams met werkelijke diepgaande kennis van lokale trends,
relaties met lokale media en de vinger aan de pols van het
nieuws, de trends en de thema’s rond IT-beveiliging.

Bezoek www.zeekhoe.nl voor meer informatie
Neem voor een vrijblijvend advies over het
versterken van je merk en thought leadership
profiel contact op met paul@zeekhoe.nl
of +31 (0)23 5553433.

