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Voorwoord

Het Nieuwe Verkopen begint steeds populairder te worden. Dit is 

de verzamelterm voor een nieuwe trend. Eén waarbij steeds meer 

bedrijven hun Customer Relationship Management (CRM) in de 

cloud zetten.

Benieuwd wat CRM nu eigenlijk precies inhoudt? En waarom zetten 

steeds meer bedrijven dat eigenlijk in de cloud? Misschien bent u 

al bezig met de selectie van een CRM pakket. Of wordt het zelfs al 

uitgerold binnen uw bedrijf.

Dat alles kan veel vragen opwerpen. Daarom hebben we deze 

whitepaper samengesteld. Hier vindt u praktische informatie, 

duidelijke voorbeelden en heldere uitleg over alles rondom CRM 

en Het Nieuwe Verkopen.

Heeft u na het lezen van deze whitepaper nog vragen over CRM 

specifiek Het Nieuwe Verkopen of in het algemeen? Neem dan 

 contact op met de experts van Exact.

Delft, juni 2013
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1 Managementsamenvatting

Definitie CRM
CRM staat voor Customer Relationship Management, oftewel klan

tenrelatiebeheer. Natuurlijk is het beheren van relaties belangrijk 

in het bedrijfsleven. Maar weet u wat nog belangrijker is? Op het 

juiste moment contact maken met uw relaties en dan de benodigde 

informatie voor een verkoopgesprek bij de hand te hebben. Normaal 

gesproken een fikse uitdaging. Maar met CRM, een CRM systeem én 

een andere manier van het omgaan met klanten kan dat.

 

Definitie Het Nieuwe Verkopen
Het Nieuwe Werken kent ondertussen bijna iedereen. Maar wat 

is dan Het Nieuwe Verkopen? Het komt er simpelweg op neer dat 

bedrijven steeds minder tijd hebben voor afspraken met verkopers 

in real life. En dat informatie steeds meer via het internet inge

wonnen wordt. Kortom: we gaan online ondernemen!

 

Hoe doen we dat?
  Steeds vaker online en via social media.

  Steeds vaker mobiel.

  Gekoppeld aan een CRM systeem.

Afhankelijk van het soort product en de branche ontstaat zo een 

nieuwe manier van verkopen.

 

Rol van CRM voor verkooprollen
Deze whitepaper legt uit wat CRM in de praktijk betekent voor de 

verschillende rollen in verkoop.

 

Voor de verkoopmedewerkers is het belangrijk om snel te beschik

ken over klanteninformatie. Voor leidinggevenden is het belangrijk 

om een goed overzicht te hebben van de commerciële resultaten en 

de ontwikkelingen op verkoopgebied.

Belang van inzicht in klanten
Bij CRM staat de relatie met de klant centraal. We verzamelen 

zoveel mogelijk informatie over klanten, afspraken, producten en 

diensten. Waarom? Omdat deze informatie het bedrijf de mogelijk

heid geeft de klant beter te leren kennen. Zo kunnen we beter op de 

behoeften van de klant inspelen.

 

Definiëring verkooptraject
Het definiëren van de fasen in het verkooptraject is een belangrijke 

voorbereiding op het werken met CRM software. Het geeft antwoord 

op de volgende vragen:

  Welke stappen worden doorlopen in het verkoopproces?

  Wie is verantwoordelijk voor welke stap(pen)?

  Hoe worden de verschillende fasen gemeten om het eind

resultaat, de omzet en winst te monitoren?

 

Daarbij komt dat een duidelijk verkooptraject leidt tot een hogere 

efficiency en dus meer rendement.

 

Opzet CRM systeem in de cloud
Deze whitepaper gaat ook in op het opzetten van een CRM systeem 

en geeft antwoord op de vraag hoe gegevens daaruit gesegmen

teerd kunnen worden. Feit is dat we daarbij steeds meer in de cloud 

werken. Software is dan in een veilige omgeving online beschik

baar en wordt niet langer lokaal geïnstalleerd en onderhouden. 

Naast kostenefficiënt is het een methode die bij uitstek geschikt is 

voor een verkoopomgeving.

 

Online marketing, analyse en succesfactoren
Tot slot geeft deze whitepaper inzicht in de mogelijkheden van 

online marketing, het uitvoeren van analyses en welke succes

factoren komen kijken bij de invoering en het gebruik van 

CRM software.
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2 Belang van CRM

We leven in een automatiseringstijdperk. 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel 

tempo op. Door het gebruik van internet en steeds 

betere hardware en software hebben we de beschikking 

over veel informatie. Informatie die op ieder tijdstip 

en op elke locatie gebruikt kan worden. CRM kan 

een specifiek gedeelte van die informatie logisch 

toegankelijk én beheersbaar maken.

 

Definitie CRM
CRM staat voor Customer Relationship Management, oftewel 

klanten relatiebeheer. Het beheren van relaties is belangrijk. 

Dit geldt voor persoonlijke relaties zoals familie en vrienden. Maar 

vooral ook voor zakelijke relaties, klanten en potentiële klanten. 

Klantcontact en CRM
Ondanks de digitalisering van media en communicatie geldt nog 

steeds dat mensen zaken doen met mensen. Het is belangrijk om 

naast de elektronische snelweg ook verbaal en facetoface contact 

met elkaar te hebben. Zo kun je een zakelijke relatie opbouwen 

én in stand houden. In een businesstobusiness omgeving is het 

bovendien cruciaal om op het juiste moment contact te maken én de 

benodigde informatie voor een gesprek direct bij de hand te hebben.

 

De klantenrelatie staat centraal
Bij CRM staat de klantenrelatie centraal. We willen graag zoveel 

mogelijk informatie over klanten, afspraken, producten en diensten 

vastleggen. Waarom? Omdat deze informatie het bedrijf de 

mogelijkheid geeft de klant beter te leren kennen. Zo kunnen we 

beter op de behoeften van de klant inspelen.

 

Van spreadsheet naar CRM software
Bij veel bedrijven wordt het spreadsheet nog op handen gedragen. 

Toch is het delen en verwerken van klanteninformatie met meerdere 

mensen via een spreadsheetprogramma als Microsoft Excel verre 

van ideaal. Fouten worden gekopieerd en updates worden gemist. 

In de loop der jaren zijn door CRM specialisten verschillende 

 softwarepakketten ontwikkeld om data gestructureerd op te slaan 

en te gebruiken voor verkoop en marketingdoeleinden. 

Keuze CRM pakket
Welk van deze CRM pakketten het meest geschikt is voor de eigen 

organisatie hangt af van een aantal factoren:

  De grootte van de organisatie.

  Het aantal klanten.

  De complexiteit van producten en/of diensten.

  De branche waarin het bedrijf actief is.

  De gewenste functies en randvoorwaarden.

Voorbeelden van CRM toepassingen

Voor een klantgerichte werkwijze is een CRM systeem onmisbaar. 

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  Raadplegen NAWgegevens van klanten.

  Raadplegen contactinformatie van klanten.

  Documentatie van bezoekverslagen en afspraken.

  Registratie en tijdige opvolging van offertes.

  Inzicht in historische verkoopgegevens.

  Analyse van omzet in marktsegmenten.

  Maken van omzetprognoses.

“Vroeger had ik veel tijd nodig 

om een klantenbezoek voor te 

bereiden. Nu heb ik een smartphone 

met een app waarmee ik direct in 

het CRM systeem van ons bedrijf 

kan kijken, want we werken in the 

cloud. Dat is een stuk efficiënter!”

Testimonial verkoper buitendienst
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Voordelen van CRM in de cloud

Software is kostenefficiënt en altijd beschikbaar 
Bij cloudcomputing staat de software in een veilige omgeving online. Deze hoeft niet langer lokaal geïnstalleerd én onderhouden 

te worden. Naast kostenefficiënt is het een methode die bij uitstek geschikt is in een verkoopomgeving. Gegevens worden direct 

opgeslagen en zijn voor iedereen realtime beschikbaar.

Informatie wordt mobiel 
Vooral verkopers maken veel gebruik van het CRM systeem. En juist deze medewerkers zijn het meest onderweg of op locatie bij 

klanten. Dankzij de cloud wordt informatie mobieler. Het is vanaf elke plaats en op elk tijdstip toegankelijk. Deze mobiliteit wordt 

versterkt door de populariteit van smartphones en tablets. Die kunnen via steeds snellere draadloze netwerken eenvoudig grote 

hoeveelheden data verwerken.

Sneller en flexibeler handelen 
Ook relatiebeheerders, projectmanagers en servicemonteurs maken steeds vaker onderweg, thuis of op locatie gebruik van 

bedrijfsinformatie. Met als voordeel grotere snelheid en flexibiliteit van handelen, zonder zorgen over de meest actuele versie 

van documenten en de backup hiervan. 

Makkelijk beheer
Als het financiële en project/logistieke systeem ook geïntegreerd is in één cloudomgeving dan zijn alle bedrijfsprocessen met 

elkaar verbonden. Gegevens kunnen op die manier centraal beheerd worden en informatie hoeft maar één keer ingevoerd te 

worden. De voordelen van een totaaloplossing worden dan optimaal benut.

Productievere werknemers, betere resultaten 
Een slim opgezet CRM systeem ondersteunt gebruikers optimaal bij hun dagelijkse werkzaamheden en het bedienen van 

 klanten. Dat resulteert in een hoge klantentevredenheid en betere verkoopresultaten voor het bedrijf.
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3 Klantenrelatiebeheer in de praktijk

In de dynamische 24-uurs economie is meer data 

voorhanden dan ooit tevoren. Slim gebruik van die 

informatie leidt tot concurrentievoordeel. Bedrijven die 

daarin voorop lopen passen zich beter en sneller aan 

de dynamiek in de markt aan en zullen de concurrentie 

achter zich laten.

 

Het Nieuwe Verkopen
Het Nieuwe Werken kent ondertussen bijna iedereen. Maar wat 

is dan Het Nieuwe Verkopen? Het komt er simpelweg op neer dat 

bedrijven steeds minder tijd hebben voor afspraken met verkopers 

in real life. En dat informatie steeds meer via het internet ingewon

nen wordt. Kortom: we gaan online ondernemen!

Hoe doen we dat?
  Steeds vaker online en via social media.

  Steeds vaker mobiel.

  Gekoppeld aan een CRM systeem.

 

Afhankelijk van het soort product en de branche ontstaat zo zelfs 

een nieuwe manier van verkopen.

 

Betere acquisitie
In verkoop is in contact komen en blijven met (potentiële) klan

ten zeer belangrijk. Met een mix van communicatiekanalen wordt 

gezocht naar nieuwe contacten en worden bestaande relaties 

gekoesterd. Door de ontwikkeling van social media zien we hierin 

een verschuiving ontstaan. 

Een mooi voorbeeld daarvan is koude acquisitie. Dit kost over het 

algemeen veel tijd omdat vooraf niet bekend is of de contact

persoon op dit moment de behoefte heeft voor het product. 

Stel nu dat in dezelfde tijd de website wordt bezocht door vele con

tacten die wél geïnteresseerd zijn. Zij zijn naar de website geleid via 

een online advertentie, Twitter, of een blog en kunnen daar vervol

gens aangeven wat zij wensen van uw bedrijf. 

Door het bereik van het medium internet ontstaan in dezelfde tijd 

van koud bellen veel meer contacten die ook nog eens warm zijn. 

Kortom een andere, nieuwe manier van verkopen.

 

Belang van CRM en social media
Klantencontact via het internet en de interactie die daar bijhoort 

wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Bij social media draait het 

om de websitebezoekers. Zij bepalen grotendeels de inhoud (con

tent) en bepalen wat belangrijk is op dat moment (trending). 

De belangrijkste voordelen van CRM via social media:

  Moderne CRM systemen bieden de mogelijkheid om social media 

profielen in te voeren. In het CRM zie je dan direct de laatste 

online informatie van klanten zoals tweets, of informatie van 

LinkedIn of Facebook.

  Social media sites zijn actueel en de inhoud is makkelijk te delen 

met anderen. Daardoor zijn ze uitermate geschikt om niche

markten te bereiken en om met een minimale investering terug

koppeling van klanten te krijgen op producten en diensten. 

  De op die manier verkregen informatie en input is voor bedrijven 

zeer waardevol om de bedrijfsvoering te verbeteren en zo uitein

delijk meer omzet te genereren. 

Tip: LinkedIn en acquisitie

Voor acquisitie is LinkedIn zeer bruikbaar. In het 

organisatieprofiel kun je namelijk medewerkers 

zien met hun functies. De contactpersoon die 

je wilt benaderen is bijna altijd wel een 2e of 3e 

lijns contact van jezelf. Door jezelf door jouw 

1e lijns contact formeel te laten introduceren 

creëer je een warme lead. Op die manier gaat 

het maken van contact veel eenvoudiger dan 

via volledig koude acquisitie.

LinkedIn

LinkedIn heeft meer dan 200 

miljoen leden wereldwijd, waarvan 

ruim 3 miljoen in Nederland.

Twitter

Per dag worden 1 miljoen nieuwe 

Twitter accounts aangemaakt.
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Geïntegreerde (ERP) oplossingen
 Zodra een bedrijf groter wordt doet een financieel en/of ERP 

(Enterprise Resource Planning) systeem zijn intrede. Daarmee kan 

ook de boekhouding, facturatie, project, logistieke of produc

tieadministratie uitgevoerd worden.

Voordelen van CRM als onderdeel van een geïntegreerd  

ERP pakket:

  Gegevens van relaties hoeven maar één keer ingevoerd te 

worden.

  Gegevens kunnen direct voor verkoopactiviteiten worden 

gebruikt. 

  Na het invoeren van een verkoopkans kan direct een offerte 

 worden gemaakt. 

  Offertes kunnen automatisch in een order of project omgezet 

worden. 

  Voorkomen van fouten door overtypen van gegevens.

  Financiële gegevens zoals openstaande posten komen terug op 

de klantenkaart in het systeem.

  Idem voor project en logistieke gegevens

  Een volledig beeld van de klant.

  Integratie met tekstverwerker, spreadsheets en email mogelijk.

  Koppeling met cloud services als Office365 en Google apps voor 

slimmer delen van verkoopinformatie, onafhankelijk van apparaat, 

tijd en plaats.

  Daling van faalkosten.

  Daling van ITkosten door minder hardware, licenties en lagere 

beheeruitgaven.

  Meer snelheid en flexibiliteit van handelen.

  Stijging van efficiency door tijdsbesparing.

Verkoopondersteuning
Voor de verkoper binnendienst is het belangrijk dat deze snel klan

teninformatie kan raadplegen wanneer er contact is met een klant. 

Het opzoeken van een vorige bestelling of de prijsafspraken die zijn 

gemaakt zijn veel voorkomende activiteiten. 

Voordelen van CRM software voor verkopers:

  Registratie van offertes met klantenreferenties en automatisch 

intern volgnummer. 

  Actueel overzicht van openstaande offertes voor verkoper buiten

dienst met datum en tijdstip van opvolging.

  Informatie is eenvoudig in het systeem te zetten na contact met 

klanten.

  Opvolgacties van de buitendienst zijn eenvoudig door te zetten 

naar de binnendienst en vice versa.

 

Managementinformatie
Voor de verkoopmanager of de directeur is het belangrijk om een 

goed overzicht te hebben van de zaken die binnen het bedrijf spe

len. Hoeveel mogelijke opdrachten komen in de volgende periode 

binnen en gaat het daarmee goed of slecht met het bedrijf. 

Voordelen van CRM software voor het management:

  Meer overzicht van alle bedrijfsprocessen.

  De mogelijkheid om sneller en eenvoudiger bij te sturen waar dat 

nodig is. 

  Eenvoudiger en sneller trends signaleren op het gebied van 

 klantenactiviteit en omzet.

  Door inzicht in het verkoopgedrag van klanten mogelijkheid tot 

realiseren van betere verkoopresultaten.

“Sinds het gebruik van ons 

CRM systeem hebben we al 

de benodigde informatie snel 

beschikbaar. Ik zet zelf altijd kort 

de inhoud van een belangrijk 

telefoongesprek er even in, zo kan 

mijn buitendienstverkoper ook 

zien wat er vanuit de binnendienst 

plaatsvindt en dit gelijk meenemen 

in zijn bezoek aan de klant. 

We werken nu echt als een team.”

Testimonial verkoper binnendienst
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Gegevens analyseren
Het in het CRM systeem beschikbaar hebben van complete en 

accurate klanteninformatie is een waardevol bezit. Theoretisch is er 

een verschil tussen data (ofwel ingevoerde gegevens) en informa

tie. Informatie ontstaat uit bewerkte data. Gegevens worden tegen 

elkaar afgezet of getotaliseerd per periode waarna er trends in de 

tijd kunnen worden bepaald. 

Voorbeelden van gegevensanalyse met CRM:

  Verkoopactiviteiten per type klant inzien.

  De sector waarin de klant zich bevindt.

  Omvang of aantal medewerkers.

Voordelen van gegevensanalyse met CRM:

  Relevante informatie kan door het management gebruikt worden 

voor besluitvorming.

  Relevante informatie kan gebruikt worden als 

verkoopondersteuning.

  Datavelden kunnen onderling gecombineerd worden met 

 segmentatie of classificatievariabelen.

  Relaties kunnen ingedeeld worden op basis van type, omvang, 

sector, subsector, regio, rechtsvorm en relevantie (A, B of C 

– klanten).

  Eenvoudig genereren van relevante dwarsverbanden op basis van 

historische verkooptransacties en daardoor Ideaal voor cross en 

upselling.

  Realtime informatie en rapportages maakt snellere besluit

vorming mogelijk.
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4 Het verkooptraject onder de loep

Om de werkzaamheden in een organisatie te kunnen 

sturen en om aan de slag te kunnen gaan met een 

CRM systeem zal eerst het verkooptraject gedefinieerd 

moeten worden.

 

Verkoop als proces
Verkoop bestaat – net als de algehele bedrijfsvoering – uit een 

aantal processen. Het kan zodoende in een aantal fasen worden 

opgedeeld.

Voordelen van die fasering:

  De werkwijze wordt voor iedereen overzichtelijk.

  Het verkooptraject wordt meetbaar en inzichtelijk.

  Verkoopactiviteit en omzet kunnen indien nodig tijdig bijgestuurd 

worden.

  Realisatie van een efficiënte, gestroomlijnde verkooporganisatie.

Fasen in het verkooptraject
Het verkooptraject bestaat uit drie hoofd fasen onderverdeeld in 

subfasen:

Fase 1 | van marketing naar verkoopkans

Geen verkoop zonder marketing. Op de één of andere manier moet 

het bedrijf en de producten of diensten die het aanbiedt bekend 

raken bij de doelgroep. Vooraf aan het verkooptraject vinden er dan 

ook marketingactiviteiten plaats. Die moeten vervolgens resulteren 

in een kans om zaken met elkaar te doen. Een verkoopkans ontstaat 

wanneer er het vermoeden is dat er een verkoopmogelijkheid is bij 

een potentiële klant. 

Fase 2 | van suspect via contact en inventarisatie naar prospect

Een potentiële klant noemen we een suspect. Die hoeft nog niet 

per definitie interesse in het bedrijf, dienst of product te hebben. 

Daarom moet er contact worden gezocht. 

Wanneer er de mogelijkheid is om bij de suspect op bezoek te gaan 

dan wordt er meer duidelijk over een mogelijke samenwerking 

van leverancier en afnemer. Na deze inventarisatie en wanneer er 

inderdaad sprake is van een echte verkoopkans, wordt de suspect 

gepromoveerd tot prospect.

 

Fase 3 | van prospect via offerte, order en onderhandeling naar klant

Als er sprake is van een positief vervolg dan kan gewerkt worden 

aan het tot stand komen van een offerte, of beter nog de order.

Daarna hoeft de prospect alleen nog ‘ja’ te zeggen in de opvolging.

Als na onderhandeling de eerste order is gewonnen wordt kan de 

prospect toegevoegd worden aan het CRM bestand als klant. 
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Belangrijke aandachtspunten bij klanten:

  Koester de klant!

  Het kost meer inspanning een nieuwe klant te maken dan er een 

te behouden.

  Draag zorg voor het nakomen van afspraken.

  Doe aan relatiebeheer: onderhoud de relatie met de klant na leve

ring om de business verder uit te bouwen en de continuïteit van 

de samenwerking te borgen.

  Maak van de klant een enthousiaste referent voor het bedrijf.

 

Tips: status en fases

Een nieuwe relatie kan zoals hierboven aangegeven gedurende het 

verkooptraject een opvolgende, andere status krijgen: van suspect 

tot prospect naar klant. 

  Het is van belang dat elke relatie gedurende het traject de juiste 

status heeft om het relatiebestand te kunnen segmenteren. Dit is 

noodzakelijk voor het plannen van marketing en/of verkoopactivi

teiten gerelateerd aan deze status.

  Creëer buiten de algemene of hoofdfasen van een verkooptraject 

(inventarisatie, offerte en onderhandeling) niet te veel subfasen. 

Zo ontstaat een overzichtelijk, beheersbaar verkooptraject.

  Houd het verkooptraject adequaat bij. In de meest eenvoudig 

vorm kunnen de hoofdfasen al voldoende zijn om te zien hoeveel 

verkoopkansen er waar in het traject zitten.

Rollen in verkoop
Het verkooptraject wordt uitgevoerd door medewerkers die 

 verschillende rollen kunnen hebben. Bijvoorbeeld de verkoper 

binnendienst, de verkoper buitendienst, de verkoopmanager en 

de directeur. 

Afhankelijk van de omvang en het type bedrijf kan een medewerker 

meerdere rollen hebben. Zo kan in een kleine organisatie de rol van 

verkoopmanager en directeur bij dezelfde persoon liggen.

 

Medewerkers met verschillende rollen in verkoop hebben andere 

behoeftes gedurende het verkooptraject. Zij gebruiken daardoor 

verschillende functies van het CRM systeem. 

Vanuit de toegewezen rollen worden taken en verantwoordelijk

heden bepaald. In het ideale geval verweeft u die met met de auto

risatiemogelijkheden in de software.

Praktijkvoorbeeld groothandel:

Een groothandel heeft vaak te maken met een 

hoge frequentie van offertes van bestaande 

klanten. In dat geval ligt de nadruk veel meer 

op het snel uitbrengen van de offerte en daarna 

op gestructureerde wijze opvolgen. De fasen 

kunnen dan als volgt worden gedefinieerd:

1. Aanvraag binnen.

2. Offerte aangeboden.

3. Opvolging per mail.

4. Telefonisch contact (nabellen).

5. Gewonnen (of verloren).

Verkoopkans Offerte Project Factuur Financieel
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5 De verkooppijplijn en resultaten
 

Om een actueel overzicht te krijgen van de verkoop-

activiteiten en ontwikkelingen in verkooptrajecten 

– iets dat elke verkoper graag wil – kunnen we gebruik 

maken van een zogenoemde verkooppijplijn. 

Maar wat houdt een verkooppijplijn nu eigenlijk in? Hoe wordt deze 

opgezet en onderhouden zodat op elk moment de juiste informatie 

beschikbaar is? Regelmatige analyse van de verkooppijplijn geeft 

een beeld van hoe een bedrijf ervoor staat op het gebied van toe

komstige business.

 

Inzicht in verkoopkansen
In de praktijk is inzicht in de voortgang van de acquisitie en ver

koopresultaten onontbeerlijk. Het geeft verkopers en management 

een actueel overzicht van alle verkooptrajecten.

Het belang van dit inzicht en overzicht samengevat:

  Efficiënt inzetten van vervolgacties.

  Beter zicht op kansen.

  Sneller bedienen van (nieuwe) klanten.

  Beter zicht op de concurrentie.

  Beter zicht op voortgang van verkooptrajecten voor management 

of directie.

  Gerichtere aansturing en coaching van verkopers.

  Beter zicht op knelpunten in de verkooppijplijn.

  Hogere scoringskansen.

  Essentieel voor de projectplanning.

  Goede capaciteitinschatting personeel.

  Productie en voorraadbeheersing. 

 

Overzicht door CRM
Een CRM systeem is een uitstekend hulpmiddel om inzicht te krijgen 

in de verkooppijplijn. Het is daarvoor niet direct noodzakelijk om 

in zware, complexe CRM systemen te investeren. Een compact, 

modern CRM systeem (in de cloud) – waarbij de nadruk ligt op 

gebruiksgemak en eenvoud – is in principe voldoende.

 

Als start kunnen voor het dagelijkse of wekelijkse overzicht een paar 

overzichten al volstaan zoals:

  De omzet per periode (reeds behaalde omzet).

  De verkooppijplijn.

  De verkoopprognose.

  Het offerteoverzicht.

 

In een later stadium kan dit verfijnd of uitgebreid worden naar:

  De resultaten per verkoper.

  De resultaten per sector/subsector.

  De resultaten per bron of campagne.

  De gewonnen en verloren opdrachten.

  De redenen van verloren opdrachten.

  Concurrentieanalyse.

 

Rendement en relevantie
Om rendement uit het CRM systeem te halen is het belangrijk om 

snel de juiste analyses te kunnen maken. 

Voorbeelden van relevante informatie:

  Welke verkopers halen juist wel of niet opdrachten binnen? 

  Welke offertes gaan wel of niet door?

  Om welke redenen gaan offertes niet door?

  Aan welke concurrenten verliezen we opdrachten?

  Welke producten of diensten zijn het meest succesvol?

“Onze verkopers waren op zoek 

naar meer prospects en vroegen 

om te investeren in meer 

adressenbestanden. We hebben 

echter eerst gekozen voor het 

opzetten van een verkooppijplijn 

in een eenvoudig CRM systeem. 

Ik zie nu dat mijn verkopers echt 

met hun verkooptrajecten bezig zijn 

en zelf om ondersteuning vragen 

om de resultaten te verbeteren. 

We hebben nu zelfs minder 

prospects nodig om tot meer orders 

te komen.”

Testimonial verkoopmanager
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Als een bedrijf beschikt over dit soort informatie dan kan zij er 

gericht voor zorgen dat conversieratio’s verbeteren.

Manieren om de conversieratio te verbeteren:

  Aanwenden van een alternatieve verkoopstrategie.

  Gericht verbeteren van vaardigheden van verkopers.

  Wijzigen van producten en/of dienstenportfolio.

  Verbeteren van bepaalde producten of diensten.

Gevolgen van de verbeteringen:

Meer verkopers die meer verkooptrajecten met goed resultaat 

afronden.

  Beter inzicht in de hulpmiddelen die nodig zijn om verkopers 

succesvoller te laten zijn.

  Verkoper en leidinggevende zijn doelgericht bezig met de 

 optimalisatie van verkoopresultaten.

  Verbeterde verkoopresultaten zijn meetbaar zodat deze nog 

 verder geoptimaliseerd kunnen worden.

 

Segmentatie van gegevens
Om het werk van de verkopers optimaal te kunnen ondersteu

nen moet informatie gestructureerd zijn. Dit kan door relevante 

gegevens in het CRM systeem op te slaan bij onder meer relatie, 

contactpersoon en verkoopkans.

 

Gegroepeerde weergave

Een verkoper wil graag zijn eigen offertes gegroepeerd kunnen 

inzien. Daarom moet de informatie uit het systeem gesplitst kunnen 

worden per relatiebeheerder. Dat kan ook het geval zijn bij verschil

lende sectoren of hoe belangrijk de klant is.

Classificering van klanten

In het laatste geval worden relaties op deze wijze onderverdeeld in 

bijvoorbeeld een A, B, C, of D classificatie. Daarbij zijn Aklanten de 

meest belangrijke en/of grootste. Deze klanten hebben dus naar 

verhouding meer aandacht nodig dan de minst belangrijke of klein

ste klanten uit de Dcategorie.

 

Categorisering van verkoopkansen

Ook verkoopkansen zijn vaak op een bepaalde manier te categori

seren. Dit kan voor elk bedrijf weer op een andere manier gebeuren 

al gelang de behoefte: 

  Bij een zakelijke dienstverlener is een indeling in uit te voeren 

type projecten en service gerelateerde diensten een realistische 

optie.

  In geval van een handelsbedrijf zouden de categorieën op basis 

van productgroepen ingedeeld kunnen worden.

Het inzichtelijk maken van verkoopinformatie 

gaat beter door visualisatie. Wanneer de fasen 

in het verkooptraject zijn gedefinieerd kunnen 

deze ook grafisch worden weergegeven. 

Op deze manier ontstaat een zogenaamd 

verkoopdashboard waarin iedereen direct kan 

zien hoe de zaken ervoor staan en waar extra 

inspanningen nodig zijn om de doelstellingen 

te halen.
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6 Effectiviteit van marketing

Het verzamelen van nieuwe suspects (leads) wordt, 

zoals eerder al aangegeven, ondersteund door 

inzet van marketing. Via bijvoorbeeld social media 

wordt internetverkeer naar de website geleid om 

daar potentiële klanten van informatie te voorzien. 

Die kunnen daar specificaties raadplegen, demo’s 

bekijken, vragen stellen en aanvragen doen. 

Koppeling CRM en e-commerce
Naast marketing zetten steeds meer bedrijven Ecommerce in om 

leads te verzamelen. En er ontstaan voor steeds meer producten 

bestelmogelijkheden via webshops. In het ideale geval zijn ook deze 

applicaties gekoppeld met het CRM systeem, waardoor relatie en 

verkoopgegevens automatisch in dit systeem worden gevuld door 

de online gebruiker ofwel de klanten zelf.

 

Marketingcampagnes
Een promotionele actie of marketingcampagne kan prima onder

steund worden door CRM. Denk daarbij aan de volgende scenario’s:

  Doordat klanten bekend en gesegmenteerd zijn kunnen pro

ducten of diensten veel effectiever onder de aandacht worden 

gebracht.

  Wordt het CRM systeem gekoppeld aan een bestaand online 

adressenbestand (gevoed met gegevens van de Kamer van 

Koophandel) dan kunnen klantengegevens extra snel ingevoerd 

worden. Er is bovendien altijd sprake van een opgeschoonde 

database met actuele informatie.

  Als activiteiten, documenten en contactlijsten per campagne 

vastgelegd worden in het CRM systeem dan kan bijvoorbeeld een 

beltaak (cold calling) in één keer worden aangemaakt voor meer

dere contacten te gelijk.

 

E-mailmarketing
Een populaire vorm van direct marketing is die van email mar

keting. Het sturen van gerichte berichten naar een doelgroep per 

email is een goedkope vorm van communicatie. 

Aandachtspunten:

  Wees integer en correct richting de geadresseerden.

  Zorg voor een correcte mailinglijst waarvoor de lezers hun goed

keuring hebben gegeven.

  Zorg dat ontvangers zich ook kunnen afmelden (voorkomen van 

spam). 

  Met een programma als MailChimp (www.mailchimp.com) kunt 

u campagnes managen. Er worden onder andere statistieken bij

gehouden van geopende en gelezen berichten. Hierdoor kunt u 

uw emails verder optimaliseren.
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Koppeling CRM en e-mailmarketing

Een compleet CRM systeem biedt integratie met één of meerdere 

emailmarketingsystemen. Klantengegevens en/of resultaten 

worden daarbij automatisch uitgewisseld tussen beide systemen. 

Dit zorgt voor een helder overzicht en voorkomt dubbele invoer.

 

Meten van de effectiviteit
Het verzamelen van nieuwe suspects kan door middel van ver

schillende kanalen of marketingcampagnes. Een mogelijke nieuwe 

klant kan zo van het bedrijf gehoord hebben via de website, een 

landingspagina, een mailing, een beurs, een reclameboodschap, een 

netwerkbijeenkomst of een persoonlijk contact.

 

Voor alle bovengenoemde kanalen is een investering nodig. 

Bedrijven willen daarom graag weten welke van de gebruikte 

kanalen het meest effectief zijn om nieuwe klanten te werven. 

Die informatie is beschikbaar door bijvoorbeeld het aantal gewon

nen opdrachten af te zetten tegen de oorspronkelijke bron van het 

eerste contact met de betreffende relatie.
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7 CRM succesfactoren benoemd
 

Voor een succesvolle CRM implementatie is een goede 

voorbereiding vaak letterlijk het halve werk. Het 

betrekken van medewerkers is een belangrijke schakel 

in deze exercitie. Zij gaan er (dagelijks) mee werken!

Andere succesfactoren zijn de implementatie en de datakwaliteit. 

Hieronder een korte opsomming inclusief aandachtspunten.

Implementatie van CRM
  Niet vergeten: de klant staat centraal!

  Houd de strategie helder.

  Richt de strategie op customer intimacy (klantenbinding).

  Werk de strategie verder uit in klantendoelstellingen als omzet, 

winst en klantentevredenheid.

  CRM is bij een dergelijke strategie onmisbaar

  Maximale betrokkenheid van management/directie is essentieel 

ter steun en promotie van de CRM implementatie (o.a. vrijmaken 

van uren van betrokkenen).

  Een CRM implementatie is ook een veranderingsproces.

  Voer de invoering van CRM gefaseerd in.

  Maak gebruik van een stappenplan om taken te verdelen en 

managen.

  Betrek relevante medewerkers.

  Vergeet de klant zelf niet in dit proces. Betrek hen waar mogelijk 

in de ideeën en mogelijkheden om de toekomstige samenwerking 

nog beter te laten verlopen.

 

Datakwaliteit
Het blijkt in de praktijk voor veel bedrijven al moeilijk genoeg om 

van één bron alle gegevens van de klant uptodate te bewaren. 

Het succes van verkoop hangt onder meer af van het snel vinden 

en benaderen van de juiste besluitvormers. Houd in dit geval de 

volgende aandachtpunten in het oog:

  Correcte invoer en onderhoud van data van relaties is essentieel.

  Verwerk de verkregen data dagelijks. Uitstel leidt tot opstapeling, 

demotivatie en een verminderd gebruik van het CRM systeem.

  De invoer en het onderhoud van variabelen voor keuzevelden als 

verkopers, fasen, classificaties, categorieën, redenen en bronnen 

dient bij voorkeur door één persoon, de beheerder van het sys

teem, uitgevoerd te worden om de kwaliteit te borgen.

  Onvolkomenheden en onvolledige of foutieve data komen door 

het gebruik van CRM eenvoudig aan het licht. Laat dit altijd 

meteen (automatisch) corrigeren zodat u altijd uptodate 

 klanteninformatie heeft.

 

Afsluitend
 Een goede CRM oplossing helpt om klantgerichter te werken en 

structuur te geven aan de verkoopactiviteiten. Klant en verkoop

gegevens die in de cloud staan, mobiele bereikbaarheid en toe

gang tot social media brengen belangrijke voordelen met zich 

mee. Hierdoor kunnen verkopers snel en adequaat reageren op de 

 wensen van de klant.

 

Een CRM systeem kan van enorme waarde zijn. Maar het is wel van 

belang dit vanaf de start goed doordacht op te zetten en zorgen 

voor een goede borging binnen het bedrijf. Zowel op het gebied van 

aansluiting bij de bedrijfsvoering als het realiseren van draagvlak bij 

de medewerkers.

Tip: voorbeeld stappenplan

Bij de keuze en implementatie van een CRM 

systeem voor een klein tot middelgroot bedrijf 

zou het volgende stappenplan kunnen gelden: 

1. Vaststellen eisen en wensen.

2. Orientatie op verschillende CRM systemen.

3. Keuze CRM systeem.

4. Inlezen in het CRM systeem.

5. Huidige/gewenste verkooproces in kaart 

brengen.

6. Vaststellen rechten en rollen.

7. Inrichten CRM systeem.

8. Go live!
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Verlies daarbij het oorspronkelijke doel van CRM niet uit het oog: het 

doel is om de klant optimaal te bedienen om zo een hoge klanten

tevredenheid en tegelijkertijd een maximaal rendement in verkoop

resultaat te realiseren.

 

In verkoop geldt nog steeds dat verkopers en medewerkers het 

gewoon moeten doen. Actie is reactie en wanneer de effectieve 

tijd om te verkopen kan worden vergroot door een efficiënt CRM 

 systeem dan wordt er nog meer omzet gegenereerd. Veel succes 

met het CRM in de cloud en Het Nieuwe Verkopen!

“Door toepassing van het CRM systeem hebben wij onze verkoopactiviteiten op een hoger niveau gebracht. 

We zitten er nu veel meer meer bovenop en zijn beter in staat om de juiste strategische keuzes te maken. 

Dit heeft geresulteerd in meer tevreden klanten en een aanzienlijke verhoging van de omzet.” 

Testimonial eigenaar/directeur
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24uurs economie Economie die nooit slaapt maar altijd doordraait.

Businesstobusiness Zaken tussen bedrijf en bedrijf.

Campagne Een marketing of promotionele actie.

Cloudcomputing Dataopslag en computersoftware die zich op het internet bevindt.

Cold calling Vanuit het niets een bedrijf of persoon opbellen om een nieuwe klant proberen te maken.

Conversieratio De hoeveelheid leads die daadwerkelijk overgaan tot aankoop of afname van een product of dienst.

CRM Customer Relationship Management, oftewel klantenrelatiebeheer.

Crossselling Verkoopactiviteiten waarbij op basis van reeds gekochte producten/diensten, geprobeerd wordt aan

vullende of aanverwante producten aan een klant te verkopen.

Customer intimacy Klantenbinding

Data Onbewerkte (computer)gegevens

Data kwaliteit Een goed CRM heeft een goede data kwaliteit zodat nuttige/volledige rapportages en informatie onttrokken 

kan worden. 

Aandachtspunten:

  Data management

  Data nauwkeurigheid

  Verplichte en lege velden

  CRM verantwoordelijkheid

ERP Staat voor Enterprise Resource Planning. Bedrijfssoftware ter ondersteuning van alle processen binnen het 

bedrijf zoals financieel, CRM, project, logistiek, voorraad en/of productieprocessen die bovendien onderling 

met elkaar verbonden zijn.

Faalkosten Kosten die gemaakt worden als een product of dienst niet goed functioneert.

Geïntegreerde oplossing Een geïntegreerde oplossing biedt diverse voordelen voor software gebruik.

Bijvoorbeeld:

  Google apps/Office 365

  Eén Exact Online (totaaloplossing)

Google Apps Verzameling bedrijfssoftware van Google die werkt in de cloud.

Hardware Tastbare (computer)apparatuur zoals tablets, pc’s, mobiele telefoons etc.

Het Nieuwe Verkopen Online ondernemen steeds vaker via internet, social media en mobiele toepassingen.

Het Nieuwe Werken Je werk doen onafhankelijk van tijd en plaats, dus waar en wanneer jij wilt

Begrippenlijst
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Klantsegmentatie en classificatie Indelen m.b.t. variabelen om klanteninformatie te segmenteren op producten en markten.

Aandachtspunten:

  ABCDindeling van klanten

  Productgroepen

  Markten en subsectoren

  Type relatie (verkoopkanaal)

Koude acquisitie Zonder introductie vanuit het niets een nieuwe klant proberen te maken

Landingspagina Pagina waarop je terecht komt nadat je vanuit bijvoorbeeld een nieuwsbrief of zoekmachine op een weblink 

hebt geklikt

MailChimp Bedrijf dat email marketing software in de cloud maakt

Mailinglijst Lijst met emailadressen waarnaar een nieuwsbrief verstuurd wordt

Marketing In dit verband: hoe CRM helpt om marketingcampagnes te organiseren, doelgroep selectie

Aandachtspunten:

  Direct mailing

  Campagne management

  Bronnen van leads

Marktsegment Deel van een markt waarin bedrijven opereren

Mobiel / cloud We werken steeds meer mobiel en in de cloud.

Voorbeelden:

  Mobiele oplossingen

  In the cloud CRM

  Tablet en smartphone

Niche markt Kleine markt met een beperkte doelgroep van mensen binnen een specialistisch segment.

Office 365 Kantoorsoftware van Microsoft die grotendeels werkt in de cloud (online)

Pipeline management Hoe wordt een pipeline opgezet en gemanaged (inputthrouhputoutput)

Aandachtspunten (sales):

  Verkooppijplijn

  suspectprospectklant

  Forecasting
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ProductMarkt combinaties Door vooraf goed te segmenteren kan achteraf geanalyseerd worden welke PMC’s het meeste opleveren 

voor een bedrijf.

Aandachtspunten:

  Product Markt Combinatie

  Omzet/winst

  Forecast per PMC

Prospect Klant die nog niet per definitie interesse in het bedrijf, dienst of product te heeft en waar contact meet 

moet worden gezocht.

Realtime Op het moment zelf

Referent Een klant die jouw bedrijf aanbeveelt bij anderen

Rollen in verkoop Welke rollen zijn er in verkoop en hoe gebruiken zij de verschillende functionaliteiten van CRM.

Bijvoorbeeld:

  Verkoper buitendienst

  Verkoper binnendienst

  Verkoopmanager

  Directeur

Scoringsratio De mate waarin verkoopkansen/leads worden omgezet in een gewonnen opdracht

Segmentatievariabele Indeling op basis van segment (type, omvang,sector etc.)

Social media Waar zit social media gelinkt in CRM en wat zijn voorbeelden van gebruik.

Bijvoorbeeld:

  LinkedIn

  Twitter

  Facebook

Suspect Mogelijke klant waar nog geen contact mee is geweest

Tweets Berichten geplaatst op social media kanaal Twitter

Upselling Als de klant iets koopt, of heeft gekocht, en de verkoper het initiatief neemt om een betere en duurdere 

variant voor te stellen.

Verkooppijplijn Verkooptraject

Warme lead Via introductie of via een ‘lead’ een nieuwe klant maken

Begrippenlijst, vervolg
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