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Twee hoofdlijnen beïnvloeden 
de productiviteit van de huidige 
verkoopteams:

• Het ontbreekt 
verkoopvertegenwoordigers aan de 
juiste vaardigheden om effectief te zijn 
in deze nieuwe door de koper gedreven 
economie 

• De verwachtingen van de kopers en de 
verkoopprocessen van de bedrijven zijn 
niet op elkaar afgestemd

– Tiffani Bova
VP en Distinguished Analyst, Gartner

Bedrijven huren verkopers in om inkomsten te genereren, maar het blijkt dat de 
meerderheid van de verkoopvertegenwoordigers uiteindelijk zeer weinig tijd besteedt aan 
het werk waar ze voor zijn ingehuurd. Volgens Pace Productivity is slechts 22% van een 
typische week van een verkoopvertegenwoordiger gericht op de verkoop.1 

Laten we eerlijk zijn—vertegenwoordigers kunnen geen deals sluiten als ze worden gehinderd 
door inefficiënte processen, weg worden gelaten uit het gesprek dat door de marketing wordt 
geïnitieerd of gewoon worden afgeleid door tijdrovende administratieve taken. 

Bovendien, als je bedenkt dat vertegenwoordigers vaak niet worden opgenomen in 
het proces totdat de kopers al op twee-derde van het besluitvormingsproces zijn, is de 
verkoopproductiviteit nu meer dan ooit van belang. Met andere woorden, verkopers 
moeten zo veel mogelijk tijd vrijmaken om zich te richten op de verkoop.

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat hun verkoopteams slagen? Geef ze de 
middelen, begeleiding en ondersteuning die ze nodig hebben om te doen wat ze het beste 
doen: verkopen. In dit eBook zullen we manieren verkennen om dat te doen met de nadruk 
op de trends die het actuele koop- en verkoopproces vormen:

• Buyer 2.0: De manier waarop mensen iets kopen, is veranderd
• Hoe verkoopvertegenwoordigers kunnen veranderen van verleners van oplossingen  

naar vertrouwde adviseurs
• De rol van inhoud en gesprekken in het actuele koop- en verkoopproces
• Waarom en hoe vertegenwoordigers moeten profiteren van gegevens om intelligenter  

te verkopen
• De middelen en technologie die verkoopvertegenwoordigers helpen om meer  

sneller en beter te doen

1  http://paceproductivity.com/files/How_Sales_Reps_Spend_Their_Time.pdf

BEDRIJVEN MOETEN 
VERKOPERS LATEN VERKOPEN

We gaan nu aan de slag —
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“Nu kopers tegenwoordig de meerderheid van het 
eerste gedeelte van het verkoopproces beheersen, 
moeten verkopers leren om het koopproces te 
vergemakkelijken—en niet een verkoopproces leiden.” 

– Colleen Francis, oprichter en president van Engage Selling Solutions 
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Tegenwoordig moeten verkoopteams verkopen aan zelfredzame, zeer goed geïnformeerde 
'top kopers'. De potentiële klanten zijn ongelooflijk slim als het gaat om het vinden van 
informatie over mogelijke leveranciers en oplossingen en het doorlichten van hun opties. 
Ze krijgen informatie over bedrijven en hun producten van een ongekend aantal bronnen: 
Internetzoekopdrachten, websites van bedrijven, hun sociale netwerk (bijv. Facebook, 
LinkedIn, Twitter), hun beroepskringen, nieuwe afzetmarkten—noem maar op!

Eenvoudig gezegd, hebben de huidige kopers toegang tot praktisch alle informatie, ze 
kunnen gemakkelijk opties vergelijken en direct hun beslissingen nemenmet één klik van de 
muis of één tik op een scherm. 

Kopers willen niet meer dat aan hen wordt verkocht
Onderweg willen de meeste kopers de vertegenwoordigers zo lang mogelijk op afstand 
houden. Wie kan het ze kwalijk nemen? Niemand wil zich wat laten aansmeren als hij dit 
kan vermijden. Als gevolg hiervan, omdat kopers meer controle hebben over de toegang 
tot informatie, zijn ze niet meer afhankelijk van vertegenwoordigers om hun opties te 
verkleinen en een shortlist te maken.

DE MANIER WAAROP MENSEN 
IETS KOPEN, IS VERANDERD

Buyer 2.0



Kopers zijn op 57% van de route in 
de koopcyclus1 voordat ze overgaan 
op de verkoop.

Voor complexe aankopenspringt dit 
getal naar 70%.2

1  http://www.salesbenchmarkindex.com/bid/91415/Is-57-Your-Buyer-s-Number
2  http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement/



Sociale koopsignalen vormen een 
mogelijkheid voor de verkoop om 
te luisteren naar sociale gesprekken en 
om trends of indicatoren op te pikken. 
Wanneer mensen het signaal versturen 
dat ze op zoek zijn naar iets, ontevreden 
zijn over hun huidige oplossing of meer 
informatie nodig hebben over een 
onderwerp, is dat een kans voor een 
verkoper om deel te nemen. 
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Digitale signalen zijn belangrijk
Deze ommekeer in kopen heeft de aard van de omgang veranderd en de manier 
waarop organisaties met kopers communiceren. Dat wil niet zeggen dat de traditionele 
communicatie—zoals via e-mail, telefonisch of in persoon—dood is. Het betekent echter 
dat cold calls en ongevraagde e-mails minder effectief zijn dan ooit om een gesprek met 
potentiële klanten op gang te brengen. 

Kijk gewoon eens naar de statistieken: een cold call is voor slechts 3% effectief volgens een 
voorkeursonderzoek van IBM.1 Vergelijk dat nu eens met het bereiken van klanten via een 
LinkedIn Inmail—ontvangers reageren waarschijnlijk in 67% van de tijd op deze initiatieven.2 

Dus wat betekent dit voor de huidige vertegenwoordigers?   

1  http://business.linkedin.com/sales-solutions/prospecting-tool/cold-calling-tips.html
2  http://www.gmigroup.be/cms/uploads/Presentaties/Klantendag%202013/GMI%20Dynamics%20CRM%202.pdf

DE MANIER WAAROP MENSEN 
IETS KOPEN
IS VERANDERD (VERVOLG)

Let goed en altijdop signalen die door kopers 
worden afgegeven in de digitale wereld. Benader 
ze dan en bind prospects via deze nieuwe 
kanalen. 

Buyer 2.0
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Het aantal respondenten dat direct 
verbinding heeft gemaakt met 
potentiële leveranciers van oplossingen 
via sociale netwerkkanalen is met 
meer dan 57% gestegen.

– DemandGen Report,
The 2014 B2B Buyer Behavior Survey

Uiteindelijk zijn de basisbeginselen van verkopen niet veranderd: een geweldige vertegen-
woordiger heeft het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhoudenen om vertrou-
wen te wekken. In de wereld van vandaag kunnen verkoopprofessionals profiteren van het so-
ciale netwerk als een middel dat verder reikt dan de natuurlijke mogelijkheden en dit kunnen 
ze beter zo snel mogelijk doen. Vertegenwoordigers die sociale netwerken als een bron van 
hun volgende verkoopkansen negeren, merken dat ze van elke deal worden buitengesloten. 

Er is geen twijfel over mogelijk: sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn zijn 
zeerwaardevolle hulpmiddelen om verbinding te maken en om zakenrelaties te voeden, 
maar zo gemakkelijk is het niet. vertegenwoordigers hebben behoefte aan een manier om, 
als het ware, de brandslang te temmen. Ze hebben hulpmiddelen nodig om echte sociale 
verkoopsignalen en belangrijke momenten van sociale ruis te scheiden (meer over deze 
hulpmiddelen verderop in dit eBook). Anders verspillen ze uiteindelijk waardevolle tijd die 
ze zouden kunnen besteden aan de verkoop. 

Ondanks deze uitdagingen, nu kopers zich bewegen over het pad om te kopen zonder 
tussenkomst van de verkopers, is het nog belangrijker dan ooit voor vertegenwoordigers 
om op deze kanalen te letten. Vergeet niet dat tegen de tijd dat kopers een hand uitsteken, 
ze de eBooks van concurrenten hebben gedownload, online reviews hebben gelezen en 
misschien leden van een LinkedIn-groep om advies hebben gevraagd over de producten  
of diensten die ze overwegen. 

“Wanneer een verkoper zich niet op tijd bezighoudt met de juiste mensen, vaker wel dan 
niet, hebben ze de deal al verloren voordat die zelfs maar is begonnen.” – Ryan Blakely, 
Dynamics Business Development Manager, Microsoft

Wat kan een vertegenwoordiger doen? Hoe kunnen organisaties als het ware een voet 
tussen de deur krijgen zonder ontelbare uren door te brengen op het sociale netwerk?  

Dump onmiskenbare verkooppraatjes 
Het antwoord is om de principes van social selling toe te passen. De Aberdeen Group 
definieert social selling als het gebruik van één van de drie1 volgende technieken: 
• Sociale samenwerking: informatie intern of met partners delen om de kennis te 

bundelen over hoe u meer leads en verkopen kunt genereren
• Extern luisteren: het verzamelen en interpreteren van informatie of inhoud die door 

klanten en prospects worden geproduceerd
• Externe deelname: relevante en nuttige inhoud of informatie verstrekken aan prospects 

om een relatie op te bouwen en om toekomstige koopbeslissingen positief te beïnvloeden
Laten we echter duidelijk zijn: de term social selling is misleidend. In de sociale wereld is de 
verkoop een sociale blunder. Sociaal gaat om verbinding maken, informeren en helpen. Zo 
beïnvloeden huidige vertegenwoordigers het koopproces voordat de kopers ze zelfs maar 
voor een deal benaderen.

1  http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/8256/RB-social-selling-intelligence.aspx

OF GA NAAR HUIS
Word sociaal

“vertegenwoordigers moeten onderzoek 
doen om een betekenisvolle interactie 
te hebben met een prospect of een 
klant. Sociale inzichten zijn meestal het 
beste, omdat ze real-time zijn en een 
waardevol inzicht geven over het 
standpunt van uw prospect en wat 
voor hem belangrijk is op dat moment.”  

– Craig Rosenberg, mede-oprichter, 
TOPO

Zie “social selling” als      netwerken 
of relaties opbouwen. Het gaat 
er niet om om snel te verkopen, dus 
vermijd alles dat de indruk geeft dat u 
verkoopt.

Volgens Corporate Visions, kiest 74% 
van de kopers het bedrijf dat als 
EERSTE waarde toevoegde.1

1  SAVO, technieken voor Social Selling: Just Do It!, 2014, 
http://www.slideshare.net/SAVO_Group/techniques-of-
social-selling-just-do-it-sales-for-life 



79% van de verkopers die hun 
quotum bereikten, maakten gebruik 
van social selling-technieken. Slechts 
15% van de verkopers die geen gebruik 
maakte van social selling bereikte het 
quotum.1  

Sterker nog, social selling 
was manier nummer 1 voor 
verkoopvertegenwoordigers om hun 
eigen leads in 2013 te genereren.2 

1  Sales Benchmark Index, How to Make Your Number in 2014
2  Sales Benchmark Index, How to Make Your Number in 2014
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Word een deskundige binnen uw industrie
Volgens Ryan Blakely, Dynamics Business Development Manager bij Microsoft, is de sleutel 
om de buyer 2.0 met succes te benaderen, het volgende: lever een gestage stroom van 
kennis, inzichten en relevante inhoud die de koper tijdens zijn hele reis voedt, inlicht en 
beïnvloedt. Wanneer u het goed doet, zien kopers de vertegenwoordiger als een partner 
en waardevolle aanwinst voor succes op lange termijn.

De beste vertegenwoordigers vestigen een thought leadership op sociale kanalen om 
de vertrouwde deskundige te worden waar kopers naar zoeken. Zoals Colleen Francis 
van Engage Selling Solutions uitlegt, "Tegenwoordig koopt niemand van verkopers—ze 
kopen alleen van deskundigen. En kopers zijn dagelijks actief op zoek naar thought 
leaders en deskundigen." Kendra Lee, schrijfster van het boek Selling Against the Goal: 
How Corporate Sales Professionals Generate the Leads they Need, gaat hiermee verder 
door het volgende te zeggen: “Om zichzelf te onderscheiden van de concurrentie moeten 
vertegenwoordigers vertrouwen wekken bij prospects.”

Op deze manier te slagen, vereist een gedisciplineerde focus om zo veel mogelijk te 
begrijpen van de dringende problemen van kopers en om vervolgens handige en relevante 
informatie te delen. Tevens moet de informatie, totdat de potentiële klanten anderszins 
aangeven, niet over het bedrijf of het aanbod gaan. Vergeet niet—als kopers zelfs maar 
een vleugje oppikken van iemand die ze iets probeert te verkopen, sluiten ze waarschijnlijk 
de deur voor enige tussenkomst. Aan de andere kant maken vertegenwoordigers die 
belangeloze waarde leveren vaak een shortlist…en sluiten in veel gevallen de deal.

OF GA NAAR HUIS 
(VERVOLG)

Word sociaal

“Als u geen manier heeft om uw doelgroep te 
controleren en koopsignalen te identificeren, 
mist u de boot. CRM-intelligentie bewapent 
vertegenwoordigers met nauwkeurige gegevens, 
koopsignalen en evenementen en connecties 
om te worden geïntroduceerd.” 

– Brian Kelly, CMO, InsideView  
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Gebruik digitale signalen om interacties een duwtje 
in de rug te geven 
Effectieve vertegenwoordigers controleren en benaderen potentiële kopers via sociale 
kanalen. Op deze manier kunnen ze signalen oppikken die hen een reden geven om 
contact te zoeken of om een gesprek aan te gaan. Met andere woorden, het is een voet 
tussen de deur vroeg in de koopcyclus. Dit kan worden geactiveerd door iets persoonlijks, 
zoals een belangrijke contactpersoon die een promotie krijgt of die een verjaardag viert. 
Het kan ook iets zijn dat aangeeft wanneer een contactpersoon is klaargestoomd voor de 
aankoop, wanneer zijn/haar bedrijf bijvoorbeeld financiering ontvangt of een belangrijke 
leidinggevende speelt een voortrekkersrol bij een nieuw initiatief.

Een groeiend aantal marketing- en verkoopleidinggevenden biedt hun verkoopteam 
hulpmiddelen om te luisteren, inhoudsbibliotheken en sociale publicatiemiddelen om 
hun vertegenwoordigers te ondersteunen. Deze maken het gemakkelijk om top-of-
mind te blijven en om thought leadership te geven en ook om echt advies te geven 
dat hun prospects daadwerkelijk helpt om hun werk beter te doen. Deze marketing- en 
verkoopleidinggevenden werken ook steeds meer samen om sociale inzichten te bieden 
over leads, contactpersonen en accounts, waardoor verkoopteams zich meer kunnen 
richten op wat belangrijk is in plaats van te koop lopen met hun nieuwste tweet. 

Maak altijd verbinding
Jill Rowley, een ongelooflijke social selling thought leader (zie pagina 37 voor een volledig 
interview met haar), riep ons aan over de titel van dit eBook. Zij vindt dat met betrekking 
tot sociale verkoop het niet “Always be Closing" (Altijd afsluiten)—maar “Always Be 
Connecting" (Altijd verbinden) is. Zij zegt bijvoorbeeld, "De moderne salesprofessional 
maakt gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter om de koper, de 
koopcommissie en hun invloedssfeer te vinden, ernaar te luisteren, een relatie ermee aan te 
gaan, zich ermee te verbinden, ze erbij te betrekken en te versterken.”

OF GA NAAR HUIS 
(VERVOLG)

Word sociaal

“Via het sociale netwerk kan de verkoop 
de beste boodschap en het beste 
communicatiemiddel identificeren, 
verwijzingen ontdekken... de lijst gaat 
maar door. En wanneer u prospects niet 
meer kunt bereiken, kan social selling 
ze terugbrengen.” 

– Kendra Lee, schrijfster van  
Selling   Against the Goal: How 

Corporate Sales Professionals 
Generate the Leads   they Need

TIP: Zorg ervoor dat uw hele bedrijf uw top tien prospects volgt op Twitter en LinkedIn. 
Deze potentiële kopers merken dat.

“Wanneer de machtige koper klaar is 
om zich tot u te wenden en te praten, 
voelt het vaak zo alsof hij een stap 
terug moet nemen in het koopproces 
om op dezelfde pagina als de verkoper 
uit te komen.”

 – Tifffani Bova, VP en   Distinguished 
Analyst, Gartner
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Wij zijn het hier roerend over eens. Hoewel het misschien niet mogelijk of zelfs slim is om u 
te verbinden met iedereen binnen een bedrijf via sociale kanalen, moet sociaal verbinden 
een belangrijk aandachtspunt zijn voor alle top-accounts van de organisatie. Het is 
belangrijk te onthouden dat u niet alleen verbinding maakt omwille van het verbinden. Dit 
is niet het equivalent van een Rolodex opbouwen—het gaat om het opbouwen van relaties. 

De slimste vertegenwoordigers zijn extreem gericht op wie ze benaderen (nog een tip 
van Jill Rowley). Ze nemen ook de tijd om die persoon te onderzoeken om een context 
te geven waarom ze verbinding willen maken. Het belangrijkste is misschien dat ze gratis, 
waardevolle inzichten of advies geven. Volgens Rowley, "De moderne salesprofessional 
verkoopt niet; deze dient. Hij verkoopt niet; hij helpt. Hij verkoopt niet; hij vergemakkelijkt 
het koopproces.” Op deze manier krijgt u de aandacht van een koper en verdrijft u snel het 
denkbeeld dat de vertegenwoordiger alleen dient als snelle verkoper.

Sterker nog, deze adviserende aanpak vergroot de waarschijnlijkheid dat prospects hun 
contactgegevens delen of bijvoorbeeld instemmen met een demo. Zoals Colleen Stanley, 
oprichtster en voorzitter van SalesLeadership, Inc., zegt, "De meeste mensen zien verkopers 
als egocentrische, Lone Ranger-types. De beste verkopers die ik ken, zijn vrijgevig. 
Vrijgevige mensen houden van de wet van wederkerigheid. Als je geeft, krijg je het terug." 
Barbara Giamanco, voorzitter van Social Centered Selling en co-auteur van “The New 
Handshake: Sales Meets Social Media,” stemt daarmee in. “…de aandacht ligt niet op uw 
bedrijf of op wat u verkoopt, maar in iets bieden dat leerzaam is. Geven is belangrijker dan 
krijgen. Eerst geven, leidt na verloop van tijd tot meer mogelijkheden.”

Belangrijke tips om mee te nemen
• Geef uw verkoopteam sociale inzichten in hun leads, contactpersonen en accounts.
• Biedt vertegenwoordigers inhoud en hulpmiddelen die het makkelijker voor ze maken 

om productief te zijn op het sociale netwerk.
• Maak van sociale connecties op LinkedIn en Twitter een belangrijk deel van de pro-

cesworkflow voor top-accounts.

OF GA NAAR HUIS 
(VERVOLG)

Word sociaal

TIP: Voordat u iemand probeert te bereiken op LinkedIn met een 'cold connect', neemt 
u een paar minuten de tijd om overeenkomsten of recente ontwikkelingen te ontdekken, 
zoals promoties of veranderen van baan. Een klein beetje kan hier al veel uitmaken en op 
lange termijn bent u veel productiever als u een paar slimme connecties maakt in plaats van 
honderden betekenisloze connecties.

TIP: Om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordigers zich effectief bezighouden met 
social selling, traint u ze in de hulpmiddelen en processen en helpt u ze om een sterke 
aanwezigheid op de sociale media op te bouwen en te onderhouden.



Speciaal gasthoofdstuk 

Praktische tips voor het 
opbouwen van relaties en het 
afsluiten van meer deals op 
LinkedIn. 
door Jason Miller, Senior Content Marketing Manager, LinkedIn 
@JasonMillerCA

Social Selling is de weg vooruit voor de hedendaagse 
digitale vertegenwoordigers die hun quotum willen 
verhogen en een verkoopspil worden binnen hun 
organisatie. In deze wereld waar relaties de nieuwe 
munteenheid vormen, worden de verkopers met de beste 
netwerken de rocksterren. Waarom? Omdat zij degenen 
zijn die verbinding maken met en inzichten sprokkelen over 
beslissers via sociale kanalen om deals mee te bewegen.

Dus hoe kan een salesprofessional LinkedIn—het grootste 
professionele netwerk—het beste gebruiken voor social 
selling? Dit komt neer op drie dingen: 

1. Bouw aan uw netwerk op LinkedIn
2. Identificeer prospects
3. Houd u met hen bezig
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Speciaal gasthoofdstuk (Vervolg) 

door Jason Miller, Senior Content Marketing Manager, LinkedIn 
@JasonMillerCA

Hier volgen 10 manieren waarop de beste 
verkoopteams de nieuwste Social Selling-
technieken op LinkedIn gebruiken om 
productiever te zijn:

1
Leg de basis met een solide bedrijfspagina. 
Zodra bedrijven beginnen met het implementeren van een social selling-strategie, 
is het van belang om een 'thuisbasis' op te richten op LinkedIn voor berichten, 
inhoud, producten/diensten en campagnes. Plaats consequent behulpzame, 
gerichte inhoud en moedig huidige klanten aan om de bedrijfspagina te volgen. 
Wanneer een extra duwtje nodig is, probeert u een gesponsorde update om 
verder dan de initiële volgers van het bedrijf te reiken. 

2
Het spel “wie heeft uw profiel gezien”.
Deskundige in “Funnelholic” en Social Selling Craig Rosenberg gebruikt deze techniek. 
Hij zegt, "Op LinkedIn klikt de prospect op u. U bent niet een 'naamloze verkoper 
x die me opnieuw belt'—hij heeft naar uw profiel gekeken. Dit is een uitstekende 
gelegenheid om met potentiële kopers te praten. Is dat niet beter dan 'inchecken'? 
Ze zien uw gezicht, kijken naar uw kopzin en samenvatting...Het is vooral effectief bij 
mensen waar u al verbinding mee hebt. (Denk aan leads voeden).”

3
Gebruik InMail voor persoonlijke e-mails.
Matt Heinz van Heinz Marketing beveelt het volgende aan: “neem drie minuten 
de tijd om drie dingen over iemand te leren kennen voordat u ze probeert te 
bereiken.” En ik ben het volkomen met hem eens. Vertegenwoordigers moeten de 
inzichten die ze van profielen en andere sociale netwerken verzamelen, inzetten 
om aan te geven dat ze onderzoek hebben gedaan naar de persoon waar ze 
verbinding mee maken. Verwijs bijvoorbeeld naar een blog of een toespraak die 
door die persoon is geplaatst of gehouden.

4
Organiseer prospectie met contactpersonen 
van LinkedIn.
Met contactpersonen van LinkedIn kunnen professionals hun adresboeken, 
e-mails en kalenders koppelen en ze up-to-date houden op één centrale plek. 
LinkedIn zoekt automatisch in de gegevens van de afgelopen gesprekken en 
bijeenkomsten en voegt die gegevens direct toe aan het profiel van de prospect. 
Vertegenwoordigers kunnen een stap verder nemen door ook de functies Tags, 
Notities en Herinnering te gebruiken.
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Krijg werknemers mee in de discussie. 
LinkedIn is niet alleen voor marketing- en verkoopmensen. Het netwerk geeft 
zelfs iedereen binnen een organisatie een manier om een thought leader te 
worden en om hun eigen persoonlijke merken op te richten. Denk aan externe 
apps zoals GaggleAMP en Addvocate om werknemers in staat te stellen de 
belangrijkste inhoud van het bedrijf met hun netwerken te delen. 
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5
Maak gebruik van de kracht van LinkedIn 
Groups.
LinkedIn Groups is een geweldige manier om een persoonlijk merk op te bouwen, 
maar is ook fantastisch om groepsleden te bereiken alsof ze een connectie van 
de eerste graad zijn. Daarnaast kunnen groepsleden ook de profielen van andere 
leden van dezelfde groep zien zonder met elkaar te zijn verbonden. 

6
Geef vleugels aan LinkedIn Updates.
Wanneer vertegenwoordigers een update plaatsen op LinkedIn, kunnen ze met 
één vinkje gemakkelijk die update samenvatten om deze ook met hun volgers 
op Twitter te delen. Kies gewoon de optie Openbaar + Twitter in het keuzemenu 
Delen met' voordat u op 'Delen' klikt in de samensteller van updates van LinkedIn.

7
Maak gebruik van @mentions in Statusupdates.
In 2013 heeft LinkedIn de mogelijkheid opgezet om andere gebruikers en 
bedrijven te taggen of @mention te zetten in statusupdates—net zoals het 
op Facebook en Twitter werkt. Wilt u dat een andere gebruiker van LinkedIn 
of bedrijf een statusupdate ziet? Neem het @-symbool direct gevolgd door de 
naam van de gebruiker/het bedrijf op in de update. Die gebruiker of dat bedrijf 
krijgt een waarschuwing over de vermelding en hun naam koppelt ook naar hun 
profiel/pagina in de statusupdate zelf.

8
De 4-1-1-regel toepassen. 
De 4-1-1-regel, die is bedacht door Tippingpoint Labs en Joe Pulizzi van het 
Content Marketing Institute, stelt:

“Voor iedere tweet uit eigen belang moet u één relevante tweet retweeten 
en, heel belangrijk, vier stukjes relevante inhoud delen die door anderen zijn 
geschreven.”

Het is gemakkelijk om deze eenvoudige regel toe te passen op activiteiten op 
de pagina Persoonlijke Profielen en de bedrijfspagina op LinkedIn. Voor social 
selling is de 4-1-1-regel vooral handig wanneer u deze toepast om relaties met 
potentiële klanten op te bouwen. Dit helpt vertegenwoordigers om regelmatig 
een informatieve dialoog te bevorderen en houdt ze ook vooraan in de hoofden 
van de prospects terwijl ze door het koopproces bewegen. Zoals Jay Baer het 
zegt, "Verkoop wat en krijg een klant voor een dag. Help iemand en krijg een 
klant voor het leven.”

10
Neem een voorbeeld van het marketingteam.
Benader de mensen uit de sociale-, inhouds- en PR-teams van het bedrijf, 
omdat zij waarschijnlijk doorgewinterde professionals zijn met het plaatsen van 
inhoud en communiceren binnen het sociale netwerk. Er zijn bijvoorbeeld veel 
overeenkomsten tussen social selling en de marketing van beïnvloeder/klant. 
Deze teams kunnen mogelijk tips bieden over de berichten en inhoud die bij de 
doelgroep van het bedrijf blijven hangen. Verkoopvertegenwoordigers kunnen 
vervolgens die strategie toepassen op interacties met hun prospects.

Speciaal gasthoofdstuk (Vervolg) 

door Jason Miller, Senior Content Marketing Manager, LinkedIn 
@JasonMillerCA
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We hebben al uiteengezet dat vertegenwoordigers moeten worden gezien als een 
waardevolle bron voor kopers en we hebben geschetst hoe ze dat kunnen doen door 
zichzelf te benoemen tot de bron van alle informatie die een koper nodig heeft over 
top-of-mind problemen, de nieuwste industrietrends en relevante oplossingen. Om boven 
het maaiveld uit te komen en door alleen de belangrijkste inhoud naar prospects door te 
sluizen, dringen vertegenwoordigers aan op hun rol als vertrouwde adviseur. 

Maar laten we niet de baan vergeten waar ze voor zijn ingehuurd—salesprofessionals 
moeten het product of de dienst van hun bedrijf effectief verkopen. Om daar te komen, 
moeten prospects en klanten in het midden van de visie worden gezet die voor hen wordt 
geschilderd en moeten ze worden onderricht en onderhouden terwijl ze naar het pad 
worden geleid om te kopen. Dit betekent kopers bezighouden met een verhaal dat hen 
dwingt om te handelen en dat de volgende vragen beantwoordt: Waarom moet ik iets 
doen? Waarom nu? Waarom wij? 

Volgens Brian Kelly van InsideView, “Thought leadership kan significant bijdragen aan alle 
drie de vragen door de markt te informeren over uw waarden, door urgentie bij te brengen 
en door een onderscheid aan te brengen in de concurrentie.”

Maak de koper de held van het verhaal
Julie Hansen, oprichtster van Performance Sales and Training, pakt die draad op door te 
zeggen dat effectief verhalen vertellen veel kan doen om kopers snel over het pad naar 
kopen te bewegen. "Een goed verkoopverhaal kan prospects aantrekken, ze emotioneel 
betrokken maken en actie stimuleren op een manier die hameren met feiten en cijfers 
gewoon niet kan. En omdat emotie een cruciale rol speelt in ons vermogen om te 
onthouden, kunnen goede verkoopverhalen extreem effectief zijn om ervoor te zorgen dat 
onze boodschap wordt onthouden door drukke prospects tegen de tijd dat ze er klaar voor 
zijn om de beslissing te nemen.”

Het verhaal dat vertegenwoordigers—en hun inhoud—vertellen moet aan de volgende 
eisen voldoen:
• Overtuig prospects dat de status quo niet aanvaardbaar is
• Leer ze over hun problemen en mogelijkheden om deze te verhelpen
• Inspireer ze om te veranderen en overwin bezwaren tegen het teweeg brengen  

van een verandering

DAT ACTIE STIMULEERT
Vertel een verhaal

“Consistentie in het delen van beproefde 
bedrijfsmethoden en de beste inzichten ontwikkelt een 
hoge geloofwaardigheid, vertrouwen en verkoop.” 

– Elinor Stutz, CEO van Smooth Sale

Nu we zijn verschoven van een 
schaarste aan informatie naar een 
overvloed aan informatie is het 
van cruciaal belang dat de inhoud die 
door bedrijven wordt aangeboden 
de huidige overtuigingen van de 
koper afbreekt en ze vervangt door 
nieuwe, onverwachte overtuigingen die 
terugleiden naar de leverancier. 



Hieronder volgt waarom het van cruciaal belang is dat vertegenwoordigers dit soort 
inhoud bieden: volgens onderzoek door het Corporate Executive Board (CEB), “spuwen 
veel leveranciers steeds meer inhoud in de hoop dat ze meer consumentenbewustzijn 
vangen. Deze aanpak creëert echter nog meer ruis en nog minder nuancering en helpt 
leveranciers niet om te ontsnappen aan de klantspecifieke val...kopers zien weinig verschil 
tussen de bedrijfswaarde die verschillende leveranciers kunnen bieden.”1

Leid vertegenwoordigers niet af met activiteiten die 
niets met verkopen te maken hebben 
Of het nu thought leadership of iets anders wordt genoemd, vertegenwoordigers hebben 
geen tijd om deze inhoud te maken. Het is zelfs zo dat uit een onderzoek uit 2014 van Sirius 
Decisions blijkt dat 65% van de vertegenwoordigers van bedrijven te veel uren besteedt aan 
activiteiten die niets met verkopen te maken hebben, waaronder graven naar bronnen en 
presentatiemateriaal op maat maken.2 Dat is nauwelijks de beste besteding van hun tijd. 

Het antwoord voor sales en marketing is om nauw samen te werken om ervoor te zorgen 
dat de inhoud die hun organisatie produceert ook daadwerkelijk een schot in de roos is. 
Vervolgens moet de verkoop erop letten hoe en wanneer die inhoud wordt geconsumeerd. 
Slimme vertegenwoordigers weten dat inhoudbezittingen de kopercyclus in kaart brengen 
en kunnen aanwijzen wanneer een prospect klaar is om te praten. Dat betekent dat ze het 
ijzer kunnen smeden terwijl het heet is.

Vergeet niet—zodra vertegenwoordigers met potentiële kopers praten, moeten ze het 
gesprek voortzetten dat al is geactiveerd door de inhoud van het bedrijf. Dat is nog een reden 
waarom het belangrijk is voor marketing en verkoop om hand in hand samen te werken.

Belangrijke tips om mee te nemen 
• Vertel verhalen die potentiële kopers een dringende reden geeft om de status quo te 

verlaten.
• Bewapen vertegenwoordigers met inhoud die interacties voedt.
• Bereid salesprofessionals voor om het gesprek voort te zetten dat is gestart door de 

inhoud van het bedrijf.

1  Het bedrijf Corporate Executive Board, From Promotion to Emotion: Connecting B2B Customers to Brands, 2013
2  http://www.savogroup.com/blog/sales-productivity-efficiency/ 16

“Wanneer vertegenwoordigers een 
interactie hebben met kopers die 
een wegversperring of belangrijke 
vraag opwerpen, hebben ze inhoud 
nodig die hen helpt om door die 
wegversperring heen te komen. 
Marketing moet die inhoud maken.” 

– Craig Rosenberg, mede-oprichter, 
TOPO

TIP: Sluit een overeenkomst met marketing dat zij de verkoop op de hoogte houden van 
elk nieuw inhoudselement: de doelgroep en het koopstadium, de belangrijkste boodschap, 
waar het element te vinden is en aandachtspunten wanneer vertegenwoordigers prospects of 
klanten volgen.

DAT ACTIE STIMULEERT 
(VERVOLG)

Vertel een verhaal
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Als kopers niet meer willen dat aan hen wordt verkocht, maar wel relevante informatie en 
inzichten willen, wat moet een vertegenwoordiger dan doen? Het antwoord is om in alle 
beschikbare gegevens te boren om slimme interacties mee te delen. Zo maken ze het 
gemakkelijker om op het goede moment een verbintenis aan te gaan en om de connecties 
in de loop van de tijd te verdiepen. 
Er zijn voldoende gouden eieren om op te graven in de sociale sfeer. Hoewel verkopers 
veel informatie kunnen verzamelen via sociaal luisteren en door deel te nemen aan sociale 
kanalen waar potentiële kopers de tijd doorbrengen, is eindeloze uren doorbrengen met 
sociale gegevens uitpluizen niet de meest effectieve strategie. Dit kan zelfs de slimste 
vertegenwoordiger overweldigen.

Help de verkoop om de sociale stromen te begrijpen  
Vertegenwoordigers kunnen het zich echter niet veroorloven dat ze deze stroom aan informatie 
negeren. Door dit te herkennen, kunnen huidige toporganisaties het hun teams mogelijk maken 
om de sociale interacties en sociale koopsignalen te begrijpen zonder erin te verdrinken.
Brian Kelly, CMO van InsideView, noemt dit uw verkoopteam het 'kennisvoordeel' geven.  
En hij adviseert dat de beste manier om ze de macht te geven, is een hulpmiddel bieden 
dat alles in de gaten houdt en vertegenwoordigers waarschuwt over koopsignalen en 
andere accountactiviteiten. Op die manier kunnen ze interacties prioriteren, begrijpen wat er 
top-of-mind is en ze op tijd met relevante berichten benaderen. 

Verkoop richten op relevante inzichten
Slimme organisaties bieden hun verkoopteams ook toegang tot CRM-programma's met 
ingebouwde sociale intelligentie. Met real-time feeds van toonaangevende sociale kanalen 
die direct verbinding maken met leads en account-contactpersonen zorgen deze CRM-
systemen ervoor dat vertegenwoordigers de sociale ruis weg kunnen laten en zich kunnen 
richten op de inzichten die van belang zijn. Dat betekent dat ze op het juiste moment de 
klanten benaderen en communiceren over de onderwerpen die ertoe doen. Bovendien, met 
alle intelligentie die ze nodig hebben op één plek, kunnen ze de tijd met meer dan 70% 
verkorten die ze besteden aan pre-call onderzoek.1

1  InsideView, http://learnmore.insideview.com/Microsoft.html

MET SOCIALE 
INZICHTEN

Haal uw voordeel

“Informatie over uw prospects en klanten 
is noodzakelijk om effectief te verkopen. 
Zo kunnen vertegenwoordigers relevant 
en op tijd zijn met hun benadering, 
accounts prioriteren en de mogelijkheden 
verhogen om deals af te sluiten/te 
winnen." 

– Brian Kelly, CMO, InsideView

“In 15 van de 17 Amerikaanse economiesectoren 
slaan bedrijven met meer dan 1000 werknemers 
gemiddeld meer dan 235 terabytes aan gegevens 
op—meer gegevens dan er aanwezig zijn in de 
Amerikaanse Library of Congress.”

– McKinsey Global Institute



18

Hier volgen drie geweldige manieren om gebruik te 
maken van sociale intelligentie in CRM:
Zoek en verbind u met nieuwe prospects
• Profiteer van sociale netwerkcontactpersonen om een vliegende start te maken met 'warme' 

lead-generatie inspanningen. 
• Identificeer prospects door u te richten op conversaties en onderwerpen die relevant zijn 

voor uw product of dienst. 
Betrek u in betekenisvollere gesprekken
• Bekijk de conversatiehistorie van het sociale netwerk binnen het klantenregistratiesysteem. 
• Gebruik interesses en discussies voor relevantere gesprekken.

Begrijp uw klanten beter
• Krijg een holistischer klantbeeld door direct een sociaal netwerkprofiel voor elke 

contactpersoon te zien.
• Volg relevante professionele evenementen beter, zoals veranderingen van baan en promoties. 
• Identificeer belangrijke online kampioenen en beïnvloeders.

Werk aan uw interne netwerk 
De macht van sociaal zijn, stopt hier niet. Het kwaliteitskenmerk van elke succesvolle 
vertegenwoordiger is manieren vinden om gebruik te maken van elke mogelijke bron om 
de deal te sluiten. Sommigen beweren dat binnen de meest effectieve verkoopteams, "sterke 
verkopers niet alleen hun dagelijkse taken goed uitvoeren... maar ze vertrouwen op collectieve 
vaardigheden op manieren die slechts een paar jaar geleden niet mogelijk waren.”1

Vertegenwoordigers moeten de kracht van hun eigen sociale netwerken beheersen, namelijk 
hun collega's. Het is gewoon een kwestie van gebruikmaken van het gecombineerde sociale 
intellect van hun bedrijven door als een netwerk te werken. 

Daarom gebruiken zoveel organisaties zakelijke sociale netwerktoepassingen, zoals Yammer. 
Hier volgt een goede reden om hun voetstappen te volgen: uit het 2014 Miller Heiman Sales 
Best Practices Study is gebleken dat 91% van de organisaties van wereldklasse over alle 
afdelingen samenwerken om grote deals te sluiten, terwijl slechts 53% van alle organisaties 
samenwerkten bij grote deals.2

1  Harvard Business Review Blog Network, Why Individuals No Longer Rule on Sales Teams door Brent Adamson, Matthew Dixon en Nicholas 
Toman, 9 januari 2014

2  http://www.millerheiman.com/knowledge_center/knowledge_center_articles/sales_performance_research/2014-miller-heiman-sales-best-
practices-study-exec/

MET SOCIALE INZICHTEN 
(VERVOLG)

Haal uw voordeel



Bedrijven die gebruikmaken van 
zakelijke sociale netwerken zagen een 
stijging in de bedrijfsproductiviteit 
met wel 30%. 

– McKinsey Global Institute,        
The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies, juli 2012
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Door gebruik te maken van een intern sociaal netwerk kunnen vertegenwoordigers 
effectiever samenwerken en hun collega's direct een vraag stellen. Bedenk eens hoeveel tijd 
ze besparen met het zoeken naar informatie en het verkrijgen van relevante antwoorden. 

vertegenwoordigers op deze manier bewapenen, moet een topprioriteit zijn 
voor salesmanagement. Door beter samen te werken met hun collega's voelen 
vertegenwoordigers zich meer betrokken bij hun bedrijf. Onderzoek toont aan dat 
betrokken medewerkers productiever zijn. Het is duidelijk dat wanneer we praten over  
de verkoopkracht, deze directe gevolgen heeft voor de resultaten. 

Belangrijke tips om mee te nemen 
• Maak het gemakkelijk voor de verkoop om te profiteren van de sociale inzichten en 

andere gegevens over potentiële kopers.
• Vergemakkelijk de interne samenwerking.

MET SOCIALE INZICHTEN 
(VERVOLG)

Haal uw voordeel

TIP: Als u de samenwerking en het gebruik van zakelijke sociale netwerkmiddelen wilt 
aanmoedigen, markeert u een verkoopkans waar het verkoopteam zich verzamelt rond een 
te winnen deal. 

De verkoop gebeurt niet meer in een 
graanschuur. Verkopers moeten 
profiteren van het gecombineerde 
sociale denkvermogen van hun 
bedrijf.
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Of het nu internet of mobiele apparaten zijn, de technologie heeft de manier waarop 
kopers kopen veranderd, waardoor ze overal kunnen inschakelen om hun eigen onderzoek 
te doen. Maar de technologie heeft ook veranderd hoe verkopers verkopen. Nu kunnen 
vertegenwoordigers overal werken, overal presenteren en overal verkopen. Met de juiste 
apparaten en software kunnen vertegenwoordigers het volgende doen:

• Kom boven het maaiveld uit—om doortastender op te treden en gemakkelijk te 
identificeren wat ze daarna moeten doen

• Vind een relevante manier om contact te maken met kopers, zodat ze sneller kunnen 
winnen

• Werk gemakkelijk samen met mensen om informatie te vinden en te bekijken die ze nodig 
hebben om uiteindelijk meer te verkopen

Zoals James Oldroyd, Assistant Professor van International Business aan het Fisher College 
of Business, Ohio State University uitlegt, “Wilt u een betere e-mail verzenden? Er zijn 
middelen om u te helpen. Wilt u uw reactie meten aan de e-mail? Er zijn middelen om u te 
helpen. Elke stap, wanneer u moet antwoorden, hoe u moet antwoorden, hoe u de klanten 
moet volgen, hoe u een relatie opbouwt, enz., kan worden gemeten en geoptimaliseerd.”    

Identificeer de processen die werken
Het is allemaal een kwestie van de juiste middelen voor het werk kiezen. Het is echter 
ook van cruciaal belang om technologie te gebruiken om de beste manier van werken te 
ondersteunen. Tiffani Bova van Gartner adviseert organisaties om niet de kar voor het paard 
te spannen: “Technologie omwille van de technologie helpt niemand en het opzetten van 
hulpmiddelen waar gebruikers geen waarde in vinden of niet weten hoe ze die moeten 
gebruiken, legt druk op elke organisatie. Als de organisatie wil veranderen, kan ze niet 
naar technologie kijken als een manier om processen te automatiseren en te verbeteren. 
Technologie moet worden gebruikt om (nieuwe) processen te ondersteunen die uit nieuwe 
manieren van denken zijn opgebouwd over hoe je een toppresterende verkoopcultuur maakt.”

HET BENUTTEN VAN TECHNOLOGIE 
VOOR EEN BETERE VERKOOP

Aansluiten bij het tijdperk van de klant—

“Het allerbelangrijkste is om uw verkoopstrategie en 
procesbeslissingen te baseren op wat uw kopers 
willen.”  

– Craig Rosenberg, mede-oprichter, TOPO

“Alom aanwezig verkopen betekent het 
verspreiden van het aantrekken en 
behouden van klanten in de wijde omtrek 
via meerdere benaderingen zodat de 
doelgroep u overal vindt, waar ze ook 
zijn. Alomtegenwoordigheid gaat 
om het gebruikmaken van elk voor u 
beschikbare hulpmiddel en niet alleen 
vertrouwen op de telefoon of e-mail, 
zoals te veel verkopers doen.” 

– Colleen Francis, oprichter en president 
van Engage Selling Solutions

“Progressieve bedrijven veranderen 
de bedrijfsprocessen om zich aan 
te passen aan een nieuwe werkstijl 
die wordt beïnvloed door mobiele 
apparaten, samenwerkingsprogramma's 
en sociale technologieën.…bedrijven 
veranderen de processen om de 
nieuwe zakelijke koper te omarmen...”1 

1  Avanade, GLOBAL RESEARCH SHOWS MOBILE AND 
SOCIAL TECHNOLOGIES COMPLICATE B2B SALES 
PROCESSES; BUSINESS BUYERS MIMICKING CONSUMER 
SHOPPERS, 19 november 2013



22

Sterker nog, het formaliseren van workflows in het verkoopproces is belangrijk voor het 
verhogen van de productiviteit. Denk aan de manier waarop een gegevenswetenschapper 
dat zou doen. Welke elementen rond een verkoopkans bieden echt inzicht in de pijplijn? 
Op welke belangrijke indicatoren voor succes moet het verkoopteam zich richten? Het is 
niet genoeg om te vertrouwen op het instinct van de verkoopkracht (hoe solide die ook is). 
Bedrijven moeten de belangrijkste indicatoren voor elke fase in een verkoopkans bepalen. 
Dit vermindert niet alleen giswerk, maar kan salesmanagers voorzien van bruikbare 
feedback over hoe een vertegenwoordiger kan verbeteren. 

Nu we de basisbeginselen hebben beschreven met betrekking tot het leggen van een solide 
basis, volgt hieronder een overzicht van de nieuwste hulpmiddelen die zijn ontworpen om 
de productiviteit van de verkoop naar een hoger niveau te brengen.

Een moderne CRM-oplossing kan de verkoop beter 
mogelijk maken
Er is weinig twijfel dat CRM-systemen het de facto-hulpmiddel zijn voor de verkoop, maar 
in het verleden waren CRM-systemen er niet voor gebouwd om verkopers te helpen bij 
hun werk. Ze waren gemaakt voor rapportagedoeleinden, zodat het managementteam 
een nauwkeurig beeld kreeg in de prognose. We noemen dit onderdrukkingssystemen. 
Verkopers moesten de tijd nemen om het systeem bij te werken. Dergelijke systemen zijn 
een aanslag op de productiviteit en helpen vertegenwoordigers niet om te doen wat nodig 
is om te verkopen. Zelfs systemen die nog maar zo'n 10 jaar geleden zijn gemaakt, zijn niet 
geoptimaliseerd voor wat verkopers vandaag de dag moeten doen. 

Laten we eens kijken wat er gebeurt wanneer vertegenwoordigers een lead krijgen. Ze 
moeten inloggen op één toepassing (het CRM-systeem) om de lead te zien en daarna 
openen ze een browser om naar die persoon en het bedrijf te zoeken op de bedrijfswebsite 
van de koper en op sociale netwerken. 

Dit kost allemaal tijd, kan leiden tot afleiding en levert nog steeds vaak weinig informatie 
op voor vertegenwoordigers. Zodra de verkoop de mogelijkheid vindt om verbinding te 
maken, moeten ze—zo snel mogelijk—zo goed mogelijk zijn onderricht om een manier te 
identificeren om directe waarde te bieden.

Zoals Colleen Francis, oprichter en president van Engage Selling Solutions verklaart, 
“Het CRM-systeem moet het centrum zijn van alle verkooptemplates, voorstellen, 
marketingmaterialen en coaching dashboards. Als alles wat verkopers nodig hebben 
zich op één plek bevindt, gebruiken ze het hulpmiddel volledig. Wanneer CRM in zijn 
volle omvang wordt gebruikt, is het team productiever en zal de organisatie een beter 
voorspelbare verkoopprognose hebben.”  

Het goede nieuws is dat CRM-technologie zich heeft ontwikkeld om vertegenwoordigers 
te helpen om intern en extern onderzoek te doen, samen te werken met collega's, 
verbindingen te maken op sociale netwerken en zich te richten op de koper. Het resultaat is 
een moderne verkoopervaring die interacties en de verkoop vergemakkelijkt.

HET BENUTTEN VAN TECHNOLOGIE 
VOOR EEN BETERE VERKOOP 
(VERVOLG)

Aansluiten bij het tijdperk van de klant—

“Mijn ideale verkoop-dashboard toont alle 
activiteiten van mijn team en presenteert 
die op een manier waarop we slimme 
beslissingen kunnen nemen. Idealiter 
zou het uitspraken volgen die het meest 
bij de kopers aanslaan op basis van de 
omstandigheden en die de beste vragen 
voor elk van onze koperstypes zou 
volgen.”  

– Lori Richardson, oprichter en CEO 
van Score More Sales



HET BENUTTEN VAN TECHNOLOGIE 
VOOR EEN BETERE VERKOOP 
(VERVOLG)
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Geef elke vertegenwoordiger predictive analytics 
Tegenwoordig kan de verkoop ook profiteren van de kracht van predictive analytics en 
dashboards om veelbelovende verkoopkansen te identificeren. Kortom, predictive analytics 
maakt het mogelijk voor dagelijkse ondernemers om gegevens op te vragen met behulp 
van natuurlijke taal en om vakjes uit te vinken voor directe en visuele resultaten. Ze kunnen 
analytics speciaal toepassen op datasets en gemakkelijk mogelijke toekomstige uitkomsten 
zien. Veel mensen noemen dit de democratisering van gegevens. Hoe het ook heet, het gaat 
allemaal over belangrijke inzichten direct in de handen van de vertegenwoordigers leggen. 

Stel u voor dat u de volgende vraag invoert: "toon alle klanten op geografie en leadbron 
van de afgelopen vijf jaar en voorspel de kans op herhalingen." Of bedenk dat u op de 
hoogte kunt zijn wanneer een bepaald segment van prospects er meestal klaar voor is om 
met een vertegenwoordiger te praten. Het verkoopteam kan dan de prospects benaderen 
wanneer de gelegenheid optimaal is. Ze kunnen zelfs aanwijzen wanneer bestaande 
klanten de meeste kans hebben om een extra product of dienst te kopen en op cross- en 
upsell-kansen springen. 

Salesprofessionals hebben echter een gemakkelijke manier nodig om al die gegevens te 
bekijken en te analyseren. Daarin blinken de dashboards in CRM-systemen uit. Hiermee 
kunnen salesprofessionals gemakkelijk het volgende doen:
• Gegevens visualiseren op een duidelijke manier
• Gemakkelijk conclusies trekken uit trends
• De juiste beslissingen nemen met betrekking tot het beoordelen van de gezondheid van 

hun pijplijn, het prioriteren van de heetste leads en zich richten op de juiste deals

Bewapen mensen die vaak onderweg zijn
Tegelijkertijd moeten verkoopapps één ding doen: verkopers helpen om meer deals 
sneller af te sluiten—waar ze ook zijn. De slimste organisaties reageren op de BYOD-trend 
door vertegenwoordigers uit te rusten met een veilige manier om toegang te krijgen tot 
informatie, inhoud en collega's via hun mobiele apparaten, zowel smartphones als tablets. 
Op die manier houdt u het verkoopteam gelukkig, gefocust en productief. 

Organisaties die op wereldschaal zaken doen, moeten hun vertegenwoordigers helpen om 
hun werk effectiever over de wereld te doen. Tot voor kort betekende dit het vaststellen 
van veldkantoren voor de verkoop op elke locatie waar het bedrijf zaken deed. Maar met 
de huidige geavanceerde hulpmiddelen is een nieuwe aanpak mogelijk. Skype vertaalt 
bijvoorbeeld gesprekken, waardoor teams taalbarrières kunnen doorbreken en gemakkelijk 
op de wereldmarkten kunnen verkopen.

Belangrijke tips om mee te nemen 
• Denk aan de manier waarop het verkoopteam graag werkt wanneer u hulpmiddelen kiest 

om ze te ondersteunen.
• Gebruik technologie om zoveel mogelijk processen te automatiseren. 
• Bied hulpmiddelen die het verkoopproces van het begin tot het eind stroomlijnen.

Aansluiten bij het tijdperk van de klant—



Reik verder voor 
meer informatie.

www.microsoft.com/nl-nl/dynamics

http://www.facebook.com/msftdynamics
http://twitter.com/msftdynamics?rel=no-follow
www.microsoft.com/nl-nl/dynamics/
mailto:askmsdynamics@microsoft.com

