
Microsoft Dynamics | Social Intelligence Guide voor Sales



 pagina 4

5

6

7

8

Social selling via online netwerken om relaties op te bouwen 
en verkopen te genereren 

Quickstart voor social sales

Verkoopleads generen met social listening

Leads voeden met sociale inzichten

Duurzame relaties via sociale media opbouwen
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GEBRUIK VAN ONLINE 
NETWERKEN VOOR HET 
OPBOUWEN VAN RELATIES  
EN HET GENEREREN VAN 
VERKOPEN

Social selling

Klanten willen worden behandeld als individuen, niet als 
psychografische profielen. Hoe beter uw interactie met de 
hedendaagse social en mobiele klant, hoe groter de kans dat 
u het vertrouwen wint en een eerlijke dialoog kunt voeren. 
Social media dient niet ter vervanging van e-mail. En ook 
voor cold calling is er nog altijd plaats. Deze tactieken hebben 
allemaal hun eigen plaats en tijd, maar social media vormt 
het spannendste kanaal dat verkopers sinds lange tijd hebben 
gehad om contact te houden en op de hoogte te blijven.

Succesvol social selling draait om authentiek contact met 
klanten op sociale netwerken, het opbouwen van vertrouwde 
relaties en uiteindelijk om de hulp die wordt geboden bij 
het oplossen van problemen, wat moet leiden tot duurzame 
zakelijke relaties. 

Als u geen gebruik maakt van social 
selling, mist u de boot. In 2012 presteerden 
verkopers die gebruikmaakten van social media 78,6% van de tijd 
beter dan verkopers die geen social media gebruikten.1 Bovendien 
waren de verkopers die gebruikmaakten van social selling, 23% 
succesvoller wat betreft het overtreffen van hun quotums dan 
hun collega's die hier geen gebruik van maakten. Verkopers 
die gebruikmaken van social selling weten dit te realiseren door 
slechts 10% van hun tijd op sociale kanalen door te brengen. 
Verrassend genoeg vindt echter meer dan de helft van de 
verkooporganisaties die door de Sales Management Association is 
ondervraagd, dat hun huidige inspanningen op social media niet 
voldoende zijn: 55% zegt productiever te kunnen zijn wanneer ze 
hun aanwezigheid op social media zouden uitbreiden.

Stelt u zich eens voor wat de mogelijkheden zouden zijn wanneer 
u een formele social media-strategie voor de verkoopmix kon 
inzetten. Een dergelijke strategie helpt u prospects te vinden 
wanneer ze actief naar producten of oplossingen zoeken die 
uw bedrijf kan bieden. Een social media-strategie helpt u de 
activiteiten van goede verkopers verder uit te breiden—contact 
leggen met klanten, luisteren, en het opbouwen van relaties. Dit 
betekent niet dat andere strategieën hierdoor kunnen worden 
vervangen. Het biedt u echter wel meer mogelijkheden om op 
een authentieke manier met uw prospects te communiceren. 
Gebruik de waardevolle context van tweedegraads connecties om 
via een vertrouwde, wederzijdse connectie prospects te bereiken 
wanneer ze hier behoefte aan hebben. 

De meest effectieve verkoopteams zorgen ervoor dat hun 
leidinggevenden en accountmanagers de sociale gegevens 
eenvoudig kunnen interpreteren. Op de volgende pagina's 
ontdekt u hoe u social media kunt gebruiken om meer 
verkoopleads te genereren, hoe deze leads zich door de 
verkooptrechter verplaatsen en hoe u duurzame relaties via social 
media kunt opbouwen. 

1 A Sales Guy Consulting: http://info.asalesguyconsulting.com/Portals/166003/docs/
social_media_sales_quota.pdf 4



QUICKSTART

De hedendaagse klant verricht aankopen op de manier 
zoals hij zelf wil, bijvoorbeeld door eerst online onderzoek 
te doen voordat hij of zij een winkel inloopt of een verkoper 
aanspreekt. Uit onderzoek van CEB-analisten is gebleken dat 
klanten al 57% van het typische besluitvormingsproces hebben 
doorlopen voordat ze contact met een verkoper hebben 1. 
SiriusDecisions rapporteert dat klanten in complexe situaties al 
70% van het aankoopproces hebben doorlopen 2. 

Wanneer uw verkoopteam niet online aanwezig is, betekent 
dit dat uw prospects u tijdens de kritieke onderzoeksfasen 
niet kunnen vinden. Het maken van volledige sociale profielen 
met onder andere uw opleiding en werkervaring is slechts de 
eerste stap om contact met uw klanten te leggen op de manier 
zoals zij dat willen. De beste verkopers die gebruikmaken van 
social selling bouwen hun online aanwezigheid verder uit door 
contact met klanten te onderhouden (die als referentie kunnen 
dienen), te luisteren naar invloedrijke mensen binnen hun 
branche en door updates te delen om hun expertise binnen 
het vakgebied aan te tonen.

Social sales 
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2: http://www.brainshark.com/siriusdecisions/Marketing_Organization_2017



OM MEER VERKOOPLEADS TE 
GENEREREN 

Social listening gebruiken 

Verkopers weten dat hun 'book of business' is gebaseerd op 
persoonlijke interacties. Dankzij social media beschikken ze over 
de mogelijkheid om deze interacties te schalen, wat resulteert in 
een hogere productiviteit en uiteindelijk meer verkopen. Deze 
mogelijkheid schept echter ook verwachtingen. Klanten zijn 
nu bijvoorbeeld gewend dat verkopers hun activiteiten volgen 
en alleen op het juiste moment, met het juiste boodschap 
toenadering zoeken. Succesvolle verkopers verzenden geen 
algemene marketingberichten en plaatsen geen openlijke 
productpitches. Sterker nog, beide ingrediënten zijn onderdeel 
van een recept voor irrelevantie en kunnen irritatie opwekken bij 
potentiële klanten en leiden tot een afname van het aantal volgers. 

In de hedendaagse wereld waar we over te weinig middelen 
beschikken om in alle behoeften te voorzien, is het niet mogelijk 
altijd maar intensief contact met iedereen te onderhouden. Een 
slimme verkoper zal de vlam daarom pas aanwakkeren wanneer 
zich de juiste gelegenheid voordoet. Social listening kan u helpen 
echte leads te onderscheiden en biedt u de mogelijkheid uw 
oplossing aan te bieden in een gesprekscontext. Met dat in 
gedachten volgen hier drie manieren waarop social listening kan 
worden gebruikt om sales leads te identificeren: 

1. Ondersteun uw verkoopteams 
met social inzichten: vandaag de dag maken 
ervaren verkoopteams gebruik van social listening-software 
om trefwoorden te zoeken waaruit blijkt dat klanten actief op 
zoek zijn naar een productaanbeveling. Ze passen hun typische 
ontdekkingsvragen aan op belangrijke woordgroepen waarop 
mensen binnen hun branche mogelijk zoeken en leiden deze 
leads vervolgens om naar de juiste verkoper. Het is ook uitermate 
nuttig social inzichten op lead-, contact- en accountniveau te 
verschaffen binnen uw CRM-systeem. Microsoft Dynamics biedt 
alle verkopers bijvoorbeeld zonder enige extra kosten toegang tot 
social inzichten voor leads, contacten en accounts en kan worden 
gebruikt door iedereen met een Professional-licentie*. 

2. Houd uw concurrenten in de 
gaten: als u goed luistert naar wat uw klanten over uw 
merk zeggen, kan dit de deur openen naar het aanbieden van 
relevante oplossingen, maar door te luisteren wat mensen over 
uw concurrenten zeggen, krijgt u de zwakke punten van hun 
aanbieding gepresenteerd. Beschouw het als een mogelijkheid 
om te helpen door de juiste verkoper de klant iets bruikbaars 
te laten sturen. Zijn mensen ontevreden over het product van 
een concurrent? Kan uw product hier op inspelen? Door uw 
concurrenten in de gaten te houden, kunt u ze het nakijken 
geven en meer leads voor uw team genereren.

3. Word persoonlijk: oké, niet te persoonlijk. 
Wanneer u producten zonder enige achterliggende gedachte 
probeert te pitchen in social media, is het net alsof u in een lege 
kamer staat te praten. Mensen op sociale media verwachten 
dat ze persoonlijke berichten ontvangen. Laat uw verkoopteam 
via social netwerken communiceren met klanten. Wanneer ze 
berichten op Facebook plaatsen, moet u ervoor zorgen dat er 
informatie over trends binnen de branche voor uw team klaarligt 
waarmee het team kan reageren en uw merk op subtiele wijze 
in de mix kan worden geïntroduceerd. Met een gecoördineerde 
inspanning van uw verkoopteam kunt u proberen elk bericht met 
uw toptargetaccounts te beantwoorden.

6*Social Insights van InsideView is momenteel alleen beschikbaar in de VS.



MET SOCIALE INZICHTEN
Leads voeden 

Doe uw huiswerk.
Wanneer verkopers het gebruik van LinkedIn, Twitter en 
Facebook als onderzoekstool onder de knie hebben, biedt dit 
ze de mogelijkheid om op een geloofwaardige manier over de 
baan, de branche, het gezin en de interesses van een prospect 
te spreken, wat ze een waardevolle context geeft voor een 
conversatie voordat ze de telefoon ter hand nemen of een 
e-mail opstellen. Een van de makkelijkste manieren om social 

´ruis´ te reduceren, is de integratie van realtime sociale gegevens 
in uw CRM. Wanneer u social gegevens aan een specifiek 
account of specifieke leadrecord kunt koppelen, stelt u het 
verkoopteam in staat productievere conversaties te voeren.

Het doen van uw huiswerk betekent ook dat u steeds op 
zoek moet zijn naar potentiële verwijzingen of introducties, 
iets wat door het gebruik van sociale netwerken kan worden 
gestroomlijnd.

Toon uw expertise zodat mensen u 
niet vergeten.
Nog belangrijker is dat u echt goede inhoud moet bieden 
waarmee u iemand daadwerkelijk iets nieuws leert of ze helpt 
hun werk nog beter te doen. Wanneer u in samenwerking met 
uw marketingmensen dit type inhoud weet te leveren, kan dit 
de relevantie van het verkoopteam een enorme boost geven en 
kunnen uw verkopers worden geprofileerd als thought leaders.

Kopers zijn tegenwoordig niet tevreden met een 
eendimensionaal verkooppraatje. Ze zijn op zoek 
naar betrouwbare experts die ze in staat stellen een 
aankoopbeslissing te maken die is gebaseerd op veelzijdig 
onderzoek en verschillende bronnen. Als uw verkopers geen 
relaties weten op te bouwen waarin ze zichzelf positioneren als 
adviseurs, kunnen uw concurrenten toeslaan en nieuwe klanten 
werven door deze leemte te vullen.

De beste verkopers begrijpen dat het regelmatig delen van 
waardevolle tools en inzichten over hun producten, branche-
updates en persoonlijke Updates, helpt om top of mind bij 
klanten te blijven, een vertrouwensband op te bouwen en een 
positief karakter uit te dragen.

Verkopers die nog niet bekend zijn met social media, kunnen 
op hun marketingafdeling leunen voor het plaatsen van 
hoogkwalitatieve inhoud, terwijl ervaren verkopers inhoud van 
de marketingafdelingen kunnen toevoegen aan hun berichten 
op sociale media.

Het grootste risico in van social selling is dat er niets wordt 
ondernomen. Wees niet bang om toenadering te zoeken. Nu u 
leads volgt en informatie van social media in uw CRM-records 
verzamelt, moet u elke dag een paar minuten de tijd nemen om 
de inhoud te lezen die iemand heeft geplaatst en doorgeven als 
u iets waardevols hebt geleerd. 
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Sociale netwerken zijn tegenwoordig gebouwd op authentieke, 
persoonlijke relaties tussen mensen, waardoor het eigenlijk 
logisch is dat openlijke pitches of advertenties niet goed 
werken voor klanten op social media. De beste verkopers die 
gebruikmaken van social selling houden hier rekening mee en 
tonen ook hun menselijke kant. Dit biedt ze de mogelijkheid 
vertrouwen te kweken en een band met hun klanten op te 
bouwen, zodat ze bij een risicovolle zakelijke beslissing graag 
zaken met de verkoper doen.

De beste verkoopleidinggevenden zijn nauw betrokken bij de 
sociale activiteiten van hun topaccounts. Door uw contacten 
en sociale kanalen te volgen, kunt u een vertrouwensband 
scheppen en reageren op hun problemen of uitdagingen. 

Elke goede relatie begint met een conversatie—en hierbij gaat 
het er niet om dat u het hoogste woord op social media hebt. 
Voor een goede relatie is het nodig dat er wordt geluisterd en 
gereageerd. Net als met andere relaties haalt u eruit wat u erin 
stopt.

1. Communiceer met uw klanten 
en prospect via het juiste kanaal: 
hoewel Facebook en Twitter de populairste sociale netwerken 
zijn, vormt LinkedIn de beste optie voor verkopen aan 
bedrijven. Sluit uw ogen ook niet voor blogs en forums. Veel 
verkoopleidinggevenden maken tegenwoordig gebruik van 
social listening-technologie om de primaire digitale community's 
van hun doelgroep te verkennen en doen hun best om via 
gerichte inspanningen een ondersteunende, consultatieve 
aanwezigheid in deze gebieden te ontwikkelen.

2. Werk samen met de 
klantenservice: soms treft een verkoper een 
ontevreden klant met een probleem dat te complex is om 
in zijn of haar eentje aan te pakken. Er is ook niemand die 
verwacht dat verkopers opeens serviceprofessionals worden, 
maar door samenwerking met het serviceteam kunnen 
er open communicatiekanalen worden opgezet die ertoe 
kunnen bijdragen dat de vragen van de desbetreffende klant 
in een recordtijd worden beantwoord en deze de benodigde 
ondersteuning krijgt. U moet ook op actieve wijze voorbeelden 
publiceren van de ongekende klantervaringen die uw 
serviceteam creëert.

3. Verspreid uw berichten over de 
dag: plaats uw berichten op verschillende tijden van de dag. 
U bereikt een groter deel van uw doelgroep door uw inhoud te 
verspreiden over verschillende dagdelen. Wanneer u berichten 
moet plaatsen? Er zijn voldoende onderzoeksresultaten 
beschikbaar, maar sommige resultaten conflicteren. U kunt 
het beste uw eigen tests uitvoeren. Ontdek zelf wanneer u de 
meeste aandacht krijgt. Uw e-mailmarketingcampagnes kunnen 
u een indicatie geven. Sommige bedrijven sturen doordeweeks 
's ochtends vroeg geen e-mails meer, omdat de meeste mensen 
dan worden overspoeld met mails. Zoek uit wat het beste voor 
uw volgers werkt en blijf herhalen. 

TIP: het volgen van uw leads op 
LinkedIn en Twitter kan deuren open 
naar nieuwe mogelijkheden. Een bericht 
waarin u iemand simpelweg een fijne 
verjaardag wenst of feliciteert met een 
nieuwe baan kan al bijdragen aan het 
opbouwen en onderhouden van relaties.

RELATIES VIA SOCIAL MEDIA 
OPBOUWEN

Duurzame
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Wat zijn de drie belangrijkste 
elementen van een effectieve social 
media-strategie?
Een belangrijke factor met betrekking tot de manier waarop 
het MKB hun activiteiten op social media in vergelijking met 
middelgrote of grote bedrijven moeten benaderen, is hun 
korte horizon. Kleine bedrijven verkeren vaak niet in de luxe 
positie dat ze een multilayer marketingstrategie kunnen voeren 
waarbij gebruik wordt gemaakt van elementen die voordelen 
op de korte, middellange of lange termijn en soms immateriële 
voordelen bieden. Ze hebben vandaag, deze week of deze 
maand nog transparante resultaten nodig. 
Er zijn elke dag mensen op social media die naar hun bedrijf 
zoeken of categorie zoeken of hier over praten. Praktisch 
gezien moeten ze er allereerst voor zorgen dat de organische 
zoekresultaten en conversaties goed voor ze werken. Ze 
moeten een sociaal profiel instellen, optimaliseren en vervolgens 
onderhouden op een locatie waar mensen naar bedrijven als die 
van hun zoeken, bijvoorbeeld via Facebook, Google+, lokaal via 
Google Zoeken, Foursquare, Yelp…
Zodra ze hun aanwezigheid hebben gevestigd en 
geoptimaliseerd, moeten ze consistent blijven zoeken naar 
reviews, opmerkingen of vermeldingen die betrekking hebben 
op het bedrijf en moeten ze hier tijdig op reageren. Wanneer dit 
element consistent wordt aangepakt, zal niet alleen de weergave 
in de zoekresultaten aanzienlijk verbeteren, maar ook het 
conversiepercentage voor 'clicks- to-call' en 'clicks-to-web'. 
Gezien de korte horizon zijn de verkopen vandaag de dag van 
groot belang, en hoewel dit kan en ook zal verlopen via social 
search en conversatiebeheer, moet het MKB om te overleven 
en te blijven groeien hun doelgroep vaak in een kort tijdsbestek 
op schaal bereiken met calls-to-action die moeten leiden tot 
verkopen. Wanneer dit nodig is, moeten ze ervoor zorgen dat 
ze social media-advertenties in hun plan opnemen. Het is voor 
het MKB echter van belang niet in social media-advertenties te 
investeren zonder een duidelijk doel dat door middel van de 
uitgaven moet worden gerealiseerd. 

Welke voordelen heeft het contact 
met klanten via social media uw 
bedrijf of uw klanten opgeleverd?
Het MKB maakt het meeste gebruik van Facebook en 
vergelijkbare sociale netwerken door regelmatig berichten te 
plaatsen die in de nieuwsfeed verschijnen. Het grootste voordeel 
van deze berichten is dat u met uw fans en doelgroep kunt 
communiceren. 
Aangezien sociale netwerken op een agressieve manier 
migreren naar advertentiemodellen, kunnen deze berichten 
niet meer als een organische manier van contact met fans en 
de doelgroep worden beschouwd en om de fans en de brede 
doelgroep te bereiken, zijn er advertentiecampagnes nodig. 
Gezien de kortere horizon van het MKB geldt voor de meeste 
van deze bedrijven dat hun investering in advertenties tot 
verkopen of een andere meetbare waarde creërende activiteiten 
moet leiden. Wat wij op platforms zoals Facebook ook wel 
'engagement' of 'interactie' noemen, zet niet genoeg zoden aan 
de dijk.
Het MKB kan profiteren van de interactie zonder dat hiervoor 
op een call-to-action in een bericht of advertentie hoeft te 
worden geklikt, en hoe progressiever en actiever ze zich inzicht 
weten te verschaffen in de link tussen de betrokkenen, hoe 
groter de bereidheid om op calls-to-action te reageren.

Inzichten VAN DE DESKUNDIGEN
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