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De juiste doelgroep 
met de juiste content op het 
juiste moment bereiken
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FLX Solutions automatiseert repeterende, 
manuele taken. De lage mate van 
nauwkeurigheid die bij deze repeterende 
werkzaamheden vaak gepaard gaat, is 
daarmee verleden tijd. Bovendien speelt 
FLX Solutions met deze softwarerobots tijd 
vrij voor medewerkers om zich te richten 
op belangrijkere taken. Bijvoorbeeld 
activiteiten waarbij menselijke nuance 
nodig is. Uiteindelijk leidt dit niet alleen tot 
gemak, maar ook tot meetbare resultaten 
op het gebied van capaciteitsverhoging, 
medewerkerstevredenheid, kostenreductie 
én verhoogde kwaliteit.  

FLX Solutions richt zich daarbij op klantcontactprocessen.  

In deze markt, waar 380.000 mensen werkzaam zijn, is efficiëntie 

een belangrijk goed én een grote kans. Hier komt de expertise 

van FLX Solutions dus goed van pas. In het bereiken van deze 

markt, schakelde FLX Solutions de hulp in van full-service 

marketingbureau ContentXperience. We spreken met Paul 

Kölzer, Manager Sales & Marketing bij FLX Solutions, over  

de beweegreden om met ContentXperience in zee te gaan.  

En tegelijkertijd de ervaring tot nu toe.

Duurzame marketing: een 

impactvolle implementatie 

bij FLX Solutions

DUURZAME MARKETING: EEN KRACHTIGE 
OPLOSSING VOOR FLX
Kölzer: “Omdat ik in het verleden met één van de oprichters 

van ContentXperience heb samengewerkt, kende ik het 

marketingbureau al langer. In die hoedanigheid had ik 

in mijn vorige werkrelatie veel met ContentXperience en 

haar diensten te maken. Als salesman ben ik een enorm 

voorstander van het creëren van de juiste awareness in 

bepaalde doelgroepen. De vraag is alleen hoe je dit moet 

doen en wat daarvoor nodig is.” 

“ContentXperience werkt vanuit het concept ‘duurzame 

marketing’. Een plan waarbij met meerdere campagnes 

tegelijk wordt gewerkt. Zo blijft onze organisatie continu 

zichtbaar in de markt. Een ongelofelijk krachtig principe 

bij het creëren van awareness. In het bijzonder omdat we 

leven in een tijd waarin content vluchtig is. Door deze vorm 

van marketing zijn we als FLX Solutions in staat mensen te 

bereiken op het moment dat het hen het beste uitkomt. Ze 

worden bijvoorbeeld getriggerd op LinkedIn wanneer er op 

een bepaald moment iets over onze business in hun feed 

verschijnt.”

Kölzer vervolgt: “Dat is voor ons belangrijk. We willen ervoor 

zorgen dat, naarmate de tijd verstrijkt, men aan FLX Solutions 

denkt als ze op het punt komen klantcontactprocessen binnen 

de organisatie te optimaliseren. Dat is iets wat je als sales niet 

kunt bereiken. Het is belangrijk dat mensen je kennen en op 

basis daarvan met ons in contact willen komen. De combinatie 

van allerlei verschillende soorten content, blogs, e-books en 

referentieverhalen, is wat we als zeer effectief ervaren.”

DE KEUZE VOOR CONTENTXPERIENCE
“We hebben een aantal bureaus geselecteerd met een 

soortgelijk portfolio als ContentXperience. Er vond een aantal 

gesprekken plaats, maar bij ContentXperience sprong de 

transparantie en eerlijkheid eruit. Daarom vonden we hen het 

beste bij ons passen. Ik stelde ieder bedrijf de vraag hoeveel 

van hun huidige klanten tevreden waren. Hierin was het eerlijke 

antwoord van ContentXperience: ‘50 procent van onze klanten 

is tevreden. De andere 50 procent is niet ontevreden, maar bij 

die klanten zijn we zelf nog niet tevreden met de resultaten die 

we behalen. We werken daar dan ook aan om die kwaliteit en 

resultaten wél naar ons niveau te krijgen’. Deze eerlijkheid heb 

ik bij geen enkel ander bedrijf gezien. Het was een belangrijke 

reden voor ons om de samenwerking aan te gaan.”



CONTENTXPERIENCE | REFERENCE CASE

DE RESULTATEN VAN EEN 
GOEDE SAMENWERKING
“We zijn in mei 2019 begonnen met best een heftig proces”, 

vertelt Kölzer. “Naast duurzame marketing startten we 

namelijk ook met het opzetten van een nieuwe website. Je 

kan namelijk wel goede content produceren, maar als er geen 

professionele website staat, presenteer je jezelf alsnog niet 

als een professionele partij. Daarom hebben we besloten om 

ook te investeren in een nieuwe website. Een project dat nogal 

onder druk stond, omdat het in een paar maanden klaar moest 

zijn. In het begin was dat even wennen. In een wekelijkse call 

bespraken we de voortgang. Zo konden we ook de deadlines 

bewaken. Ik was ervan overtuigd dat we bepaalde deadlines 

niet zouden halen, maar we zijn er met z’n allen in geslaagd 

het tempo hoog te houden. Dat is alleen maar gelukt, omdat 

we dit project sámen hebben gedaan.”

“Na een onwennige start vonden we de snelheidsknop. Het 

team begreep wat voor soort content we nodig hadden. 

We begonnen in juli en hadden in augustus twee blogs, een 

e-book en een infographic afgerond. Daarnaast stond de 

website al voor een groot deel. Dat is geen geringe prestatie.”

KWALITATIEVE CONTENT
“De eerste gedachte die we hadden toen we 

de content van ContentXperience binnenkregen: 

wat is onze core business goed uitgelegd! Dat 

was heel prettig. Voor ons is het soms lastig 

uit te leggen wat we nu precies doen, maar 

in de teksten van ContentXperience werd het 

zo uitgelegd dat het past bij onze doelgroep. 

Mijn leermoment daarin is dat je soms beter je 

teksten door een ander kunt laten schrijven. Een 

externe tekstschrijver staat er verder vanaf en kan 

daardoor het verhaal beter vertellen.”

“Door de nieuwe content en de nieuwe website 

zijn we ook klaar om de stap naar buiten te maken”, 

vervolgt Kölzer. “We hebben voor een groot gedeelte 

gebruikgemaakt van de diensten en het productportfolio van 

ContentXperience. We zijn nu bijvoorbeeld ook voorzichtig 

begonnen met het uitzenden van podcasts. We zijn erg 

enthousiast om al deze verschillende soorten contentstukken 

voor FLX Solutions in te gaan zetten. We gaan dan ook met 

veel plezier met ContentXperience op dezelfde voet verder 

met het maken van unieke content.”

“ ContentXperience werkt vanuit het concept ‘duurzame marketing’. 
Een plan waarbij met meerdere campagnes tegelijk wordt gewerkt. 
Zo blijft onze organisatie continu zichtbaar in de markt.” 
 
Paul Kölzer, Manager Sales & Marketing bij FLX Solutions
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VOLG ONS OOK OP:

Wil je graag meer informatie 
over onze diensten en hoe we 
jouw organisatie verder kunnen 
helpen? Neem vrijblijvend 
contact met ons op. 


