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Inleiding

De shift van klassieke marketing naar content marketing lijkt in 

nogal wat economische sectoren een onmiskenbaar gegeven en 

ook in de context van de lokale besturen blijken er steeds meer 

leveranciers het traditionele marketingpad te verlaten om volop te 

investeren in content marketing. 

 

De ABC-redactie zette de twee aanpakken tegenover elkaar, met 

verdere uitweidingen over de voor- en nadelen van beide methodes. 

Verder staan we ook stil bij enkele kanttekeningen voor wat de 

toepassing in de context van lokale besturen betreft. 

Wat zijn lokale besturen?
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Lokale besturen onderscheiden zich van andere organisaties door hun strikt publieke 

missie die wettelijk is vastgelegd. België telt niet minder dan 20.000 aanbestedende 

overheden, alles samen goed voor 60 miljard euro, wat neerkomt op 15% van het 

bruto binnenlands product.  Het gaat hierbij in de eerste plaats over gemeenten, 

OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, politiezones, maar ook 

besturen van de eredienst (kerkfabrieken). 

300 Vlaamse gemeenten 
262 Waalse gemeenten 

4000 eredienstbesturen 

300 Vlaamse OCMW's 
262 Waalse OCMW's 

186 Politiezones 

19 Brusselse HG gemeenten 

Belgische lokale besturen

Samen goed voor 50.000 contactpersonen, terug te vinden met de 
meest actuele contactgegevens in de ABC-databank op 
www.abclokalebesturen.be @ 
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Klassieke marketing versus content marketing

Klassieke marketing 

Klassieke marketing bestaat erin je doelgroep te benaderen met zuiver commerciële boodschappen. 

De aanpak is bovenal direct en weinig omfloerst, met het productaanbod dominant in focus en een 

heel directe call to action gericht op snelle verkoop. Een digimailing met een boek in de vitrine, een 

advertentie voor een betalende opleiding in het maandblad van de vakvereniging, een folder met al je 

producten en een bestelformulier in de brievenbus, … 

Content marketing 

Content marketing kan gezien worden als een “indirecte” strategie waarbij er waarde wordt gecreëerd 

die er dan vervolgens moet toe leiden dat het productaanbod effectief verzilverd kan worden. De 

insteek daarbij is dat het inhoudelijke “gratis” aanbod de springplank biedt om op basis van een ruime 

belangstelling in de ruime context van een product (methodes, regelgeving, tips and tricks, …) 

uiteindelijk over te gaan naar conversie: de verkoop van het aanbod. 

De focus ligt daarbij in eerste instantie dus minder op de directe verkoop maar veeleer op het creëren 

van een inhoudelijke magneet voor je prospects om dan vervolgens van daaruit te verkoopsinsteek te 

promoten. Het marketingmiddel (het verspreiden van bepaalde content) staat in dit geval aanvankelijk 

dus verder van het doel (de verkoop), maar dat kan in bepaalde gevallen net de betere aanpak zijn om 

een duurzame branding te bekomen die overtuigender werkt dan traditionele marketing. 

Tip: zowel in klassieke of directe marketing als voor content marketing is een goede 

kennis van uw doelgroep(en) noodzakelijk. Het team van het ABC van de lokale besturen 

kan op een ruime ervaring bogen en zal u vrijblijvend adviseren als u vragen hebt omtrent 

het juist aflijnen van prospects binnen lokale besturen: info@abclokalebesturen.be of  

T. 050 642 818. 

Tip!
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In de 21e eeuw wordt iedereen overstelpt met informatie, commercieel dan wel inhoudelijk. Niemand 

ontsnapt nog aan de alomtegenwoordige spanningsverhouding tussen de drang om op de hoogte te 

blijven van bepaalde zaken en de ergernis van het overstelpt worden met communicaties die je liever 

niet (meer) ontvangt. De kunst van de moderne tijd bestaat erin om snel de instroom van informatie 

via mail, post, en andere kanalen snel te selecteren zodat wat relevant en interessant is, overblijft, en je 

van daaruit kunt focussen op wat echt van belang is. Het kaf van het koren scheiden, zoals dat heet. 

De strijd om de aandacht van prospects is dan ook heviger dan ooit en verplicht iedereen om de meest 

efficiënte methode te bedenken om gelezen te worden en zo minstens de noodzakelijke voorwaarde te 

hebben vervuld om prospects tot verkoop te overtuigen. 

 

Bij directe marketing is de doelstelling meteen zuiver commercieel en dus ook als dusdanig eenvoudig 

te identificeren. Dit brengt met zich mee dat in een mailbox of tussen een reeks papieren folders de 

directe commerciële aanpak heel snel secundair kan worden beschouwd en ook tot minder goede 

respons kan leiden bij prospects die niet meteen met een drang tot aankopen behept zijn en zich 

misschien liever uitschrijven van een mailinglijst of de “reclame” in de vuilnisbak gooien zonder het 

ook maar een blik te gunnen. 

 

Een inhoudelijk georiënteerde marketingstrategie plaatst de inhoud op zich (als gratis aanbod) voorop 

in de hoop dat op die manier de communicatie zich zal onderscheiden van de overige communicaties 

die mee strijd leveren om de aandacht van de gegeerde prospect. Kortom, eerst de aandacht van de 

prospect fixeren met inhoud. 

 

Dit betekent uiteraard niet dat direct marketing zinloos is: een goed gemikte directe verkoopsinsteek 

omtrent een specifiek product dat echt beantwoordt aan een nood, kan zeker werken, in het bijzonder 

als er momentum is én je het juiste kanaal gebruikt. De vraag is dan vooral in welke mate dat specifiek 

voor een product en binnen de globale communicatiestrategie van je bedrijf de beste aanpak op lange 

termijn is om je doelgroep dichterbij te brengen. Het is geen of-of-verhaal maar veeleer een en-en-

verhaal, waarbij de prospect uiteindelijk de scherprechter zal zijn over de mix die u hem voorschotelt.  

Onderscheiden van concurrentie

Uw zichtbaarheid

Het bezoek op uw website

De relatie met uw klant

De conversie naar verkoopUw reputatie als expert in uw vakgebied

De 6 voornaamste voordelen van content marketing
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Brochure wettelijke bepalingen 
Een verzekeringsmaatschappij verspreidt een brochure over 
de wettelijke bepalingen inzake levensverzekeringen, met 
achteraan dan een verwijzing naar de lokale consultant (de 
directe marketing zou erin kunnen bestaan de mensen uit te 
nodigen voor een verkoopgesprek omtrent een nieuw soort 
levensverzekering aangeboden door de maatschappij);

Voorbeelden
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Infoavond zonnepanelen 
Een producent van zonnepanelen zet in op gratis 
informatieavonden omtrent de wetgeving rond 
zonnepanelen; na de sessie krijgen de toeschouwers een 
folder aangereikt met het aanbod (de directe marketing zou 
een digimailing kunnen geweest zijn met een directe oproep 
te verkopen); 

FAQ camerabewaking 
Een bedrijf gespecialiseerd in camerabewaking integreert op 
hun website een weergaloze FAQ met alle do’s en don’ts en 
praktische tips omtrent het efficiënt omgaan met camera-
bewaking, met inbegrip van de wettelijke verplichtingen; 
aanvullend wordt een maandelijkse nieuwsbrief uitgestuurd 
met weetjes omtrent elke evolutie over de materie;

Klusfilmpjes doe-het-zelf-keten 
Een doe-het-zelf-keten plaatst op haar website filmpjes over 
hoe je elementaire huishoudelijke herstellingen snel en 
efficiënt kunt uitvoeren; het benodigde materiaal bestel je 
dan gewoon via de webshop of in het lokale filiaal in je buurt;

Het ABC van de lokale besturen 
De aandachtige lezer zal ondertussen al opgemerkt hebben 
dat ook dit document deel uitmaakt van een content 
marketingstrategie.
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In content marketing is het begrip “inhoud” heel ruim te definiëren. Het gaat zeker niet om diepe of 

technische kennis over een materie: de inhoudelijke insteek doelt veeleer louter over het aanbieden 

van eender welke informatie die de aandacht van je doelgroep kunnen fixeren om hen zo dichter bij je 

commercieel aanbod te brengen, zelfs los van “waarheidsgehalte” of “diepgang”. Denk dus niet 

meteen aan objectieve of uitgebreide documentatie, maar zie het veeleer als content in de ruimste zin 

van het woord. Dit houdt in dat die inhoud dus wel eens weinig inhoudelijk kan zijn. 

 

Er zijn trouwens tal van beproefde formats die zich bijzonder goed lenen voor content marketing: 
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Casestudies (praktijkcase toegelicht) 

FAQ omtrent thema, met snelle informatie over een ruime waaier van issues; 

Blogpagina 

Quiz (met uitkomst – input->output) 

Presentaties (slides) 

Infographics / Instructographics 

Lists: Top-tien-lijstjes met tips & tricks over een bepaald domein 

White paper 

Video / animatie 

Podcast 

Games 

Events (inhoudelijke evenementen zoals lezingen) 

Influencers  

Nieuwsfeed of actualiteitenrubriek, in combinatie met nieuwsbrief; 

Beelden/Posters 

Tools 

Het gaat dus niet per definitie om:

Eigen content (bepaalde organisaties doen uitstekende content marketing door alle informatie 
over een onderwerp te bundelen op hun site op basis van externe bronnen, bijvoorbeeld als 
“hub-site”).

Diepgaande informatie (veel ondernemingen bieden louter basisinformatie aan of maken 
wetenschappelijke info bewust drempelverlagend om een ruim publiek te bereiken).

Duurzame informatie (de actualiteitswaarde is vaak dominant, met de duurzamere inhoudelijke 
context slechts op de achtergrond).

Content marketing is dus wat u er zelf van maakt. 
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Bij het bepalen van het soort inhoud dat u het best in de strijd gooit zijn volgende criteria niet zonder 

belang:
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Bepaal de informatienood

De informatie moet inspelen op een informatie- of kennisnood bij uw doelgroep; dit goed 
definiëren is cruciaal, anders slaat u meteen de bal mis.

De informatie moet ook in verband gebracht kunnen worden met uw productaanbod (eventueel 
onrechtstreeks); als er geen link is dreigt de prospect die wél geïnteresseerd was in uw boodschap 
vooral niet geboeid te zijn door uw product.

De informatie draagt ook bij tot de globale branding van uw merk. 

Een ander punt dat zeker mee in beschouwing genomen moet worden is in welke mate bepaalde 

informatie al beschikbaar is en op welke manier. Als concurrenten (of overheden) al een gratis aanbod 

omtrent een bepaalde inhoud voorzien, dan wordt de uitdaging des te groter om je te onderscheiden, 

al moet gezegd dat veel beschikbare informatie vaak ook niet op de juiste manier tot bij de doelgroep 

wordt gebracht – ook dat aspect verdient de nodige aandacht omdat het zeker de mogelijkheid biedt 

om toch onderscheidend te zijn. De kans bestaat dat je met gelijkaardig aanbod maar een beter kanaal 

een unieke timing toch meer weet te bereiken met een gelijkaardig inhoudelijk aanbod. Ook daar is 

inventiviteit een plus. 

Zoals steeds is het een goed idee om een goede evaluatiemethode op te bouwen zodat er effectief 

gecontroleerd kan worden of bepaalde informatie daadwerkelijk geconsulteerd wordt (met metrics op 

een website, of analyses van de acties op een digitale nieuwsbrief). Zo kan er ook op eenduidig 

geoordeeld worden of de aanpak moet bijgestuurd worden of niet. Het grootste risico bij direct 

marketing is dat de communicatie niet gelezen wordt; bij content marketing moet naast de controle op 

het consulteren ook het verband met de conversie logisch opgevolgd kunnen worden, ook op langere 

termijn. 
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Hieronder raken we enkel specifieke elementen aan die de mogelijke meerwaarde van content 

marketing gericht op lokale besturen onderstrepen. De lijst beperkt zich tot de meest directe 

toepassingen en zal vooral moeten afgestemd worden op de eigenheid van de onderneming en haar 

productaanbod. 
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Content marketing in de context van lokale besturen

Specifieke context 

Lokale besturen werken in een specifieke context die duidelijk anders is dan die van andere 

organisaties. Er zijn niet enkel het feit van de focus op dienstverlening en de talrijke wettelijke 

verplichtingen voor wat de interne organisatie en het toezicht erop betreft, lokale besturen hebben ook 

hun eigen aanpak voor aankopen, die kadert binnen de wetgeving omtrent overheidsopdrachten. 

Bepaalde van die elementen die een lokaal bestuur definiëren dragen ertoe bij dat content marketing 

nog meer een opportuniteit vormt om een band op te bouwen waar direct marketing aan het doel 

voorbijschiet.

Gespecialiseerde tools 

Naast nogal wat standaardproducten die men in tal van omgevingen terugvindt (kantoorartikelen, 

onderhoudsmateriaal, …) hebben lokale besturen vooral een grote nood aan gespecialiseerde tools en 

producten die rekening houden met de unieke context van het interne functioneren en de externe 

dienstverlening: een boekhoudsoftware aangepast aan de Vlaams regelgeving voor lokale besturen, 

een digitaal platform om dossier voor omgevingsvergunningen op te volgen, een gespecialiseerd 

wagenpark voor de groendienst, aangepaste signalisatie, …). Voor de producten die nauw aanleunen 

bij de specifieke missie van het lokaal bestuur is expertise bij de leverancier dan ook vaak definiërend 

om een goede match te hebben tussen de vraag van het bestuur en het aanbod.  

In die context kan content marketing de expertiserol van een bedrijf mee helpen in de schijnwerpers 

plaatsen, wat niet enkel nuttig is voor de branding op zich, maar ook een insteek kan vormen wanneer 

lokale besturen op zoek zijn naar een aangepast aanbod en daarvoor met een bedrijf met kennis van 

zaken wil overleggen in het kader van een marktverkenning, voor een eigenlijke overheidsopdracht 

wordt gepubliceerd. Directe marketing kan uiteraard ook de visibiliteit van een leverancier mee 

promoten, maar de invalshoek is daarbij toch nog anders dan wanneer een bedrijf al heel openlijk 

heeft uitgepakt met haar expertise via allerlei kanalen en zo een logische aanzuigkracht uitoefent op 

de prospects.

Overheidsopdrachten 

Dit brengt ons naadloos bij een andere eigenheid van een lokaal bestuur die mee een impact kan 

hebben op het bepalen van de juiste marketingmethode: de verplichting tot het respecteren van de 

overheidsopdrachtenwetgeving. Het regelgevend kader inzake overheidsopdrachten heeft als doel om 
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via een strikt toe te passen regelgevend kader ervoor te zorgen dat de publieke middelen waarover 

lokale besturen (en andere overheden) beschikken optimaal besteed worden wanneer een aankoop 

(dienst, levering of werk) wordt gegund. Zo krijgt de (lokale) overheid waar voor haar geld én wordt ook 

een klimaat van gezonde concurrentie onder ondernemingen aangemoedigd. Daarbij is het trouwens 

ook effectief een doel van de wetgever om de participatie aan overheidsopdrachten zo ruim mogelijk 

te laten wezen, met, bijvoorbeeld, een verhoogde toegankelijkheid voor KMO’s. De bedoeling daarbij is 

ook de kans op monopoliesituaties te reduceren en de ondernemingsdrift te stimuleren.  

 

Naargelang de procedure die gevolgd moet worden, kan voor bepaalde procedures de content 

marketing van een bedrijf al mee het verschil helpen maken. Voor andere procedures (met 

bekendmaking) zal de impact dan weer gering zijn: daar is het meer een kwestie van zelf opvolgen via 

de onderneming.  

 

De eerste veelvoorkomende case betreft de aankoop op basis van aanvaarde factuur (voor 

opdrachten onder de 30.000 euro), waarvoor het lokaal bestuur eigenhandig na vergelijking kan 

beslissen bij wie het de aankoop plaatst, zonder verdere “zware” procedures. Leveranciers die op dat 

ogenblik top-of-mind zijn, hebben ontegensprekelijk een streepje voor. De multifunctionele copier van 

de dienst informatica begeeft het en moet vervangen worden? Canon, Xerox, … ? Of door een 

bescheiden brand in de buitenruimte van de gemeentelijke refter is het tuinmeubilair onherstelbaar 

beschadigd: wie contacteren? 

 

Een tweede case betreft de hierboven al even aangehaalde fase van marktverkenning voor de 

omvangrijkere aankopen. In dat geval gaat de overheid zelf op zoek naar leveranciers waarmee ze dan 

in overleg treedt, nog voor het uitschrijven van de overheidsopdracht, om zo samen te bekijken hoe de 

nood van het bestuur het best gelenigd kan worden: welke vereisten moet de oplossing bieden, zijn er 

mogelijkheden om toch te innoveren, wat met de integratie met de reeds aanwezige oplossingen, … Op 

basis van die verkenning kan er dan een lastenboek uitgewerkt worden waarin de definitieve 

specificaties voor de overheidsopdracht worden uitgeschreven en iedereen kan meedingen. En 

daarvoor moet men dus eerst en vooral uitgenodigd worden door de aanbestedende overheid. 

 

Voor deze beide situaties wil je als leverancier vooral in the picture blijven wanneer de lokale overheid 

haar verkenning begint, en daarbij kan content marketing een goede methode vormen om visibiliteit te 

garanderen en zo mee uitgenodigd te worden (in geval van marktverkenning) of mee in de vergelijking 

opgenomen te worden (in het geval van de aankoop via aanvaarde factuur). Ook voor andere 

procedures in het kader van overheidsopdrachten, waarbij de aanbestedende overheid zelf 

kandidaten/inschrijvers aanschrijft, gaat de vlieger op.
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Net als direct marketing heeft ook content marketing een prijskaartje. Bovendien is het rendement van 

content marketing veeleer “traag” in de aanvangsfase, net omdat de indirecte aanpak net mikt op een 

langetermijndoel waarvoor herhaling onontbeerlijk is om echt het effect te zien. 

Om die redenen valt de strategische overweging om in te zetten op content marketing het best te 

kaderen binnen een globale brandingstrategie, vanuit een alomvattende insteek van een (homogeen) 

productaanbod waarmee je de doelgroep gericht wenst te bereiken: zonder overkoepelende visie wordt 

content marketing gemakkelijk een hachelijk avontuur. 

 

Beschouw content marketing dus vooral als een duurzame investering die uiteindelijk zal renderen als 

de “inhoudelijke” gewoonte aanslaat bij je doelpubliek en je van daaruit dan het commerciële aanbod 

dichter dan ooit bij een ruime groep kan brengen – waar dat dus niet zou lukken met (een opeenvolging 

van) directe marketingcommunicaties.  

Door de intensiteit en de uitgestelde return van content marketing is een bijzonder actieve 

ondersteuning van het management vereist, zowel qua visie als voor wat de noodzakelijke financiële als 

HR-middelen betreft. En uiteraard ook geduld om die effort te laten renderen. Aangezien voor veel 

ondernemingen de methodes ervan ook minder evident zijn (ook qua expertise-opbouw) is een degelijke 

interne strategie met een gerichte focus op (het ontwikkelen van) de juiste competenties definiërend: 

aanwezigheid van inhoudelijke kennis, copywriting, affiniteit met de doelgroep, beheersing van 

marketingmethodes, affiniteit met evaluatietools, … alles moet samen komen om content marketing 

optimaal te laten renderen. Uiteraard kan een deel van dat werk uitbesteed worden aan gespecialiseerde 

firma’s, maar ook dat wordt een pad van ondervinding. 

Om het risico en de financiële impact goed in balans te houden, kan overwogen worden om met een 

gedeeltelijke operatie (op een deel van de doelgroep) het effect te evalueren vooraleer de grote middelen 

worden ingezet. Ook hier kunnen we niet genoeg benadrukken dat progressieve evaluatie van de 

campagne de ultieme bron is voor voortschrijdend inzicht en de follow-up het beste argument is om het 

management te overtuigen van de meerwaarde van de aanpak. 

 

Kiezen is (soms) verliezen – wie meet die weet 

Zoals hierboven aangehaald sluiten de klassieke marketing en content marketing elkaar zeker niet uit: 

niets belet om, bijvoorbeeld, een goede inhoudelijke nieuwsbrief omtrent een thema op maandelijkse 

basis te verzenden naar de prospects en, op bijzondere momenten, een directe mailing te versturen om 

in te spelen op acute noden. Belangrijk bij content marketing is niet enkel de duurzame investering, maar 

ook het opbouwen en respecteren van een specifiek verwachtingspatroon bij het doelpubliek: in content 

marketing draait alles om de beschikbaarheid van inhoud op een moment dat dat de begunstigde goed 

uitkomt, en dat vergt dus kennis en inlevingsvermogen aan de kant van de onderneming.  
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Valkuilen voor content marketing
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Op basis van die expertise kan een evenwichtig plan worden uitgewerkt, uitgevoerd, geëvalueerd en 

bijgestuurd. Naast inhoudelijke diepgang en/of kennis van de relevantie van bepaalde inhoud 

veronderstelt dit, in de beste omstandigheden, ook een tool om die evaluatie ten gronde te kunnen 

uitvoeren.  Ook in het kader van het evalueren van het effect is een zeker regelmaat een handige hulp, 

anders dreig je door te veel variabele factoren het effect (of het gebrek eraan) fout te interpreteren. 

Enige standvastigheid en koelbloedigheid kunnen het verschil maken.
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Top 5 tools om je bereik, kliks en conversie te meten:

1. Contently.com 

2. Kapost.com 

3. Optimizely.com 

4. SEO plugin 

5. Deadlinkchecker.com

Als uitzondering op regelmaat is zonder twijfel de gevoeligheid voor inhoudelijk momentum cruciaal. 

Het is onmiskenbaar dat wanneer een onderwerp plots actueel wordt (via het nieuws, een 

wetswijziging, …), een inhoudelijke boodschap die aansluit op die actualiteit snel een veelvoud van de 

impact hebben dan wanneer die actualiteitswaarde ontbreekt – wat ook voor directe marketing zo is.  

 

Bij dit alles is er zeker ook sprake van het opbouwen van een inhoudelijke vertrouwensband: op basis 

van kwalitatieve (gratis) informatie zal de doelgroep ook extrapoleren naar het commerciële aanbod 

dat ongetwijfeld de zelfde kwaliteitsnormen zal belichamen. Dit mag dan wel minder precies meetbaar 

zijn, op basis van globale respons kun je hier vaak toch duidelijke evoluties vaststellen. 

 

Ook de dimensie van kennisautoriteit kan daarbij een niet te onderschatten rol spelen, zeker voor een 

productaanbod waarbij de kennisdimensie definiërend is en verder als USP wordt uitgespeeld voor het 

product zelf: in het geval van consultancy, bijvoorbeeld, kan een gratis inhoudelijk aanbod perfect de 

voorproef zijn van de diepere inhoud die in het verlengde ervan ligt. Voor materiële producten is dat 

verband vaak heel anders. 
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Enkele bruikbare tips om maximaal effect uit je content marketing te halen:
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Contentmarketing hacks

Doe aan newsjacking: Inspelen op een niewsfeit. Op die manier trek je meer aandacht en scoor 
je goed in de zoekmachines.

Gebruik influencers: Ga relaties aan met mensen die vertrouwen en bekendheid uitstralen naar jouw 
doelgroep. Voor de overheid kan dit de steun zijn van iemand uit de politiek, of een vakorganisatie 
binnen de overheid.

Gebruik call to actions: ‘Elk hoofdstuk is een kans om je lezer te activeren. Bijvoorbeeld: Contacteer 
onze experten voor een rapport op maat.’

Zorg dat je content makkelijk deelbaar is met anderen: formaat (pdf/web/...), share-knop, 
bestandsgrootte voor mails (<15mb).

Voeg voldoende voorbeelden toe aan je content marketing: mensen horen graag verhalen.

Hou het document luchtig en visueel

Geef een duidelijke structuur aan het document en geef deze mee vanaf het begin

Partnerschappen aangaan met anderen kan enorm helpen om je bereik te vergroten. Dit kan een 
medium zijn (magazine, community, koepelorganisatie, ...) maar ook een ander bedrijf met andere 
belangen binnen dezelfde markt.

Community building: bouw een community rond je service of product. Op deze community bundel je 
zoveel als mogelijk interessante content aan je doelgroep. Case: www.growthhackers.com  - Auteurs 
van het boek ‘growth hacking’ – hebben hun business nu veel breder uitgebouwd dankzij deze 
community. (het boek, software, link tussen werkzoeker en werkgever, opleidingen, ...)

Instap-tool/service: bied een deel van je software/service gratis aan om je klant te bereiken, activeren 
en vertrouwen te winnen.

www.abcvandelokalebesturen.be



ABC van de lokale besturen in een databank met alle contactgegevens van de lokale overheden … 

Een onmisbare tool voor iedereen die samenwerkt met de publieke sector, of beoogt dit te doen.

meer info op www.abcvandelokalebesturen.be of via info@abclokalebesturen.be

Blijf up-to-date. Elk jaar muteert gem. 30% van de contactgegevens bij lokale besturen.

Garantie op kwalitatieve contactgegevens, geüpdatet door de lokale besturen zelf, door 

ons team aangevuld en gecontroleerd.

Selecteer en exporteer profielen op maat aan de hand van de handige exportfunctie.
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