
De geselecteerde thema’s dit jaar zijn

1. De ultieme klantbediening

2. Efficiency van het complete salessysteem

3. Hoe manage ik de CEO als CCO?

4. Commercieel curriculum, sales academie, talentontwikkeling

5. Innovaties in commercie

6. Sales skills, echte netwerken en sociale netwerken

7. Corporate agility, wendbaarheid

8. Big data in B2B commercie

De 8 relevante thema’s voor salesteams aankomende drie jaar

Sales Outlook 201

Omzet- en margegroei kwantificeren het bestaansrecht van een bedrijf. Dit realiseer je alleen door het hart 
van de klant te winnen. Dat zei Wessel Berkman, directeur van The Brown Paper Company, eind januari 
tijdens het hoofdevent van Sales Outlook 2019. Maar waarvan gaat het hart van de klant sneller kloppen? 
En hoe overtreft u de verwachtingen van klanten in markten en sectoren die ingrijpend veranderen?

Commercie draait om mensenkennis. En om het vervullen van wensen. Van klanten en van consumenten. 
Dat is tegelijk uitdagend en inspirerend. Wie dat goed aanpakt, heeft eigenlijk het mooiste vak ter wereld. 
Mensen en markten veranderen en niet overal gaat het even goed.

Daarom reikt The Brown Paper Company Sales Outlook 2019 u de helpende hand door de 8 thema’s 
te bespreken die relevant zijn voor het goed functioneren van het commerciële systeem binnen uw 
organisatie. Om te verbeteren, of om het nog veel beter te doen!

78 Commercieel verantwoordelijken van grote organisaties 
(met meer dan 100 miljoen euro aan omzet of meer dan 60 
salesmensen in dienst) bespraken eind januari de 8 meest 
relevante commerciële thema’s voor de komende 3 jaar en 
selecteerden de top drie.
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1: De ultieme 
klantbediening
De accountmanager is dood, leve de customer success 

manager! Als het om de ultieme klantbediening gaat,  

is goed niet meer goed genoeg. Zelfs beter volstaat niet.  

Het gaat erom de beste te zijn in meerwaarde creëren. 

De beste match met de klant. Dus niet denken vanuit de eigen 

organisatie en niet plompverloren de eigen producten of  

diensten de keten in duwen. Het klantbelang staat centraal in 

de organisatie. Het gaat om het vervullen van de klantdroom. 

Dat betreft niet alleen commercie. Elke medewerker in de 

organisatie, elke schakel in de waardeketen voor de klant,  

is verkoper. Het bestaansrecht van de (commerciële) organi- 

satie is het vermogen om de klant beter te laten presteren.

En de beste in het continu verbeteren van de dienstverlening 

aan de klant. Want klanten zijn beter dan ooit geïnformeerd 

en ze weten wat ze willen. Ook verwachten klanten steeds 

meer, dus moet je dit verwachtingsproces kunnen managen. 

Door voortdurend te meten hoe je de klant beter van dienst 

kunt zijn, en je inspanningen te doseren. Dat betekent altijd 

scherp zijn, kort cyclisch reageren en constant vernieuwen, 

zonder de organisatie te overstressen. 

Deze ultieme klantbediening leidt tot een ultieme klantbele- 

ving, en daarmee tot loyaliteit en fans. Door geïntegreerde 

productontwikkeling, sales en marketing, fungeert commercie 

als een vertrouwde adviseur voor de klant en kan de organisatie 

in zo’n partnership bouwen aan unieke product-marktcom-

binaties waarmee de klant succesvol kan zijn. Daarnaast is 

het belangrijk dat de organisatie op basis van diepgaande 

klantkennis en gebruik van data-analyse, in staat is latente 

klantbehoeften te zien en te activeren. En daarvoor een 

oplossing te bieden, zoals alleen de beste partner dat kan.

2: Efficiency van het 
complete salessysteem
Om zicht te krijgen op efficiëntie van de commerciële afdeling 

en op het verbeterpotentieel, is het zaak om te bekijken welke 

factoren de efficiency kunnen remmen. Zo bestaat er bij veel 

opdrachtgevers een cultuur van doorgeschoten compliance. 

Iedereen wil alles eerst gefiatteerd hebben om zichzelf in te 

dekken. Angst om te falen leidt tot verkeerde of te late beslissingen. 

Onduidelijkheid in wie de besluiten neemt en doorgeslagen 

compliance kost tijd en stuwt de kosten. Het maakt kleinere 

deals minder interessant omdat de meerkosten het rendement 

onder druk zetten. Kortere lijnen, compactere en beter afge-

bakende processen waardoor de risico’s beheersbaar blijven en 

een benadering waarbij moed om te veranderen wordt beloond 

en gestimuleerd, zijn duidelijk stappen in de goede richting.

Verkoopteams hebben veelal een brede basis van gemiddeld 

presterende verkopers. Als de organisatie erin slaagt om de 

brede middengroep 5 procent beter te laten presteren, is er 

sprake van organische groei. En dat verbetert de efficiency 

enorm. Dit meten aan heldere prestatiecriteria en verkopers 

aantoonbaar verbeteren, daartoe zijn vooralsnog weinig 

commerciële organisaties in staat. 

Een andere factor is de steeds beter geïnformeerde klant die 

almaar veeleisender wordt. Als verkoper moet je meer tijd 

investeren in klantrelatie en voorlichting. Dat kost tijd en geld, 

maar die investering betaalt zich dubbel en dwars terug als 

je als slimme commerçant de geïnformeerde klant alsnog een 

stap voor te zijn en te verrassen. Hoe? Door via moderne 

technologie de klantwens op te sporen. Klanten oriënteren 

zich online. De hele zoektocht is te traceren via social media 

en het analyseren van zoekgegevens. The Informed Sales 

noemen we dit. Zulke commerçanten realiseren de beste 

klantbediening en zijn het meest effectief.

3: Hoe manage ik 
de CEO als CCO?
Jeff Bezos, CEO van Amazon en bepaald toch geen soft leiders- 

type, zei ooit het volgende: “Innovatieve leiders eisen van hun 

mensen dat zij hen tegenspreken”. Zelfs in deze ideale situatie 

is er sprake van wederzijdse beïnvloeding en dat werkt goed. 

Er zijn in de directiekamer echter ook minder ideale relaties 

mogelijk. Een CEO die niet meer luistert en alleen maar zendt, 

ondanks alle trainingen. Of een CEO die onvoldoende tijd 

vrijmaakt voor overleg, of die niet in staat is om de rest van 

de organisatie te inspireren. In zo’n situatie is effectief 

CEO-management van groot belang om te voorkomen  >>
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dat ruis aan de top leidt tot verlies aan snelheid, klantfocus en 

omzet. Het is voor de prestatie en de efficiency van de commer- 

ciële organisatie van levensbelang als de CEO en de CCO 

dezelfde agenda hebben en elkaar aanvullen en versterken. 

Door jezelf en de CEO goed te kennen en vanaf het begin 

duidelijk te maken dat regelmatige afstemming en feedback 

in het belang is van beiden en van de organisatie als geheel. 

Als dit geen natuurlijk proces is, zal het weinig effect 

hebben om als CCO aan te dringen op het agenderen van 

een vast overlegmoment. Dat kan zelfs averechts werken. 

De CEO vaker en slimmer betrekken bij het commerciële 

proces is veel effectiever. Door hem of haar nadrukkelijk te 

consulteren bij belangrijke besluiten en door een beroep te 

doen op het netwerk van de CEO. Maak de CEO onderdeel 

van het salesproces en hij/zij zal naast je staan om samen 

de klant binnen te halen. De bestuursvoorzitter negeren of 

tegen beter weten ja knikken is de slechtst denkbare optie.

4: Commercieel curri- 
culum, sales academie, 
talentontwikkeling
Het ontwikkelen van talent is van levensbelang voor het 

bestaansrecht van de commerciële organisatie. Opleiding  

is echter geen lapmiddel om medewerkers die even minder  

bij de les zijn weer op te poetsen. Het heeft pas zin als de 

medewerker er helemaal voor open staat. Uit onderzoek blijkt 

echter dat een minderheid van maar 30 tot 35 procent van 

de Europeanen goed gemotiveerd is. De meerderheid van  

de mensen is minder betrokken bij het werk, door problemen 

thuis of op het werk.

Het is een statistiek die ook voor commerciële teams geldt. 

Het oplossen van dit mentaal absentisme moet in eerste 

instantie aandacht krijgen. Door het bespreekbaar te maken, 

door nieuwe doelen en uitdagingen te bepalen en door 

medewerker en manager realistisch de wederzijdse ver-

wachtingen uit te laten spreken. Alleen bij gemotiveerde 

medewerkers zullen opleidingen meer effect hebben. 

De opleidingen zelf, moeten ook naadloos aansluiten bij de filo-

sofie van de organisatie. Het is een doorvertaling van datgene 

wat het bedrijf en de medewerkers uniek maakt. Ook belangrijk 

is de vraag of de medewerker wel is gebaat bij talentontwikkeling. 

Een goede verkoper is niet automatisch een goede salesmanager. 

Naast aandacht voor de vraag hoe gemotiveerd iemand is, 

gaat het ook over een goede inschatting van de leiderschaps- 

kwaliteit. Een opleidingenhuis dat het DNA van de organisatie 

weerspiegelt, selecteert de meest geschikte mensen en zorgt 

ervoor dat iedereen zich naar vermogen kan ontplooien.

5: Innovaties  
in commercie
Jaarlijks investeren bedrijven miljoenen in innovaties om 

commerciële organisaties beter en meer klantgericht te maken.  

Hoewel de kennis van producten en markten redelijk op peil is, 

en het management vaak ruimte biedt om te experimenteren, 

valt het innovatieve vermogen bij veel organisaties tegen. 

En dat beperkt organische groei van commerciële teams. 

Dat is slecht voor de binding met de klant en dus voor de 

omzet, en het leidt tot interne fricties omdat de relevantie 

van sales en marketing ter discussie wordt gesteld. 

Waaraan ligt dat? Soms ontbreekt het gevoel voor urgentie. 

Of managers en medewerkers vallen terug in oude gewoontes, 

zeker als de omzet onder druk staat. Ook komt het voor dat 

er te weinig vertrouwen is, of een gebrek aan kennis terwijl 

een nieuw type commerçanten – met meer aandacht voor 

de klantrelatie op lange termijn – niet zijn te vinden. 

Een uitweg vinden begint bij een antwoord op de vraag hoe  

je met elkaar samenwerkt. Als interne organisatie en met de 

klant. Sales is geen silo, maar een integraal onderdeel van de  

organisatie waarin medewerkers op alle niveaus hetzelfde 

doel nastreven: de klant tot fan maken. Dat lukt alleen als de 

medewerkers zelf ook fan zijn, en de klant actief betrekken bij 

de ontwikkeling van producten en diensten. Dus investeer 

in de kwaliteit van de commerciële organisatie en creëer een 

ecosysteem van klanten, leveranciers en medewerkers.  

Om samen producten en diensten te ontwikkelen.

6: Sales skills,  
echte netwerken  
en sociale netwerken
Iedereen heeft een netwerk. Medewerkers op alle niveaus 

in de organisatie, klanten, leveranciers en consumenten. >>
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In deze genetwerkte wereld waarin fysieke netwerken en 

digitale netwerken van social media elkaar aanvullen en 

versterken, zijn de traditionele waarden authenticiteit,  

vertrouwen en empathie de belangrijkste voorwaarden 

voor succes. Een netwerk bestaat uit personen. Het gaat  

om het aan elkaar koppelen van mensen, die via net netwerk 

niet alleen waardevolle informatie of contacten opnemen, 

maar die ook waarde aan het netwerk toevoegen en delen. 

Voor de organisatie is het van belang dat naarmate meer 

mensen fan zijn, het netwerk als een vliegwiel voor succes 

functioneert. Maar pas op! Dat vlieg wiel kan ook maar zo 

de andere kant op draaien. Dus elke dag opnieuw moeten 

mensen hun netwerken onderhouden.

Commerçanten onderhouden zo ook hun vaardigheden en 

dat helpt hen om zich te ontwikkelen tot een empathisch 

professional. Zo groeien ze in hun verbinding met beslissers 

aan klantzijde. Zo leren ze de klant en de wensen van de 

klant goed kennen. Zo kunnen commerçanten aanvoelen 

dat klanten wars zijn van dichtgetimmerde langetermijn-

contracten. Klanten willen flexibiliteit en zijn gevoelig voor 

onderling vertrouwen. Dus activeer medewerkers door ze 

bewust te maken van hun netwerk. Maak samen de filosofie 

van de organisatie die ze als echte ambassadeurs via hun 

netwerk kunnen delen. Door elke dag weer hun netwerk te 

onderhouden – waarbij nieuwe technologie zoals analyse 

van klantdata en business intelligence net zoals persoonlijk 

contact een rol speelt – groeien verkopers beter in hun rol 

en groeit de commerciële organisatie navenant mee.

7: Corporate agility, 
wendbaarheid
Disruptive innovation ligt in elke markt op de loer, want  

de technologie verandert razendsnel. De levenscycli van 

producten en diensten worden steeds korter. Wil je daarop 

de komende jaren inspelen, dan zijn er twee zekerheden: 

wie verrast wordt door verandering is te laat, en niet  

verbeteren is geen optie. En er zijn veel onzekerheden:  

de organisatie moet uiteraard wendbaar zijn, maar is  

dat voldoende? En hoe pak je verandering aan? Moet je het 

bestaande ombouwen, of een streep trekken en radicaal 

opnieuw beginnen? En wat is de beste timing? Langzaam  

en behoedzaam of snel doorpakken?

Het antwoord op deze vragen ligt in het besef dat veran-

dering een middel is, en geen doel. En dat het per definitie 

gestructureerd gebeurt. Ongestructureerde verandering 

betekent alleen maar verlies van energie. Aan de andere kant 

kunnen bestaande systemen de wendbaarheid hinderen en 

verandering blokkeren. Gestructureerd veranderen is op 

verschillende manieren mogelijk. Door met parallelle systemen 

te werken en een basis voor vergelijking te creëren. Of leg 

tijdelijk een flexibele schil om het bestaande automatiserings- 

systeem om het verschil te ervaren. Een andere optie is een 

corporate venture waar alle vernieuwing wordt getest.

Belangrijk is lef hebben om te experimenteren en om afscheid 

te nemen van datgene wat niet werkt. Kort cyclische trajecten 

met kleine gestructureerde stappen als onderdeel van een 

duidelijke richting houdt het verbeterproces gestructureerd en 

beheersbaar. En continu openstaan voor wat in de toekomst 

anders en beter moet. Ook hier geldt de wet van lef hebben: 

neem goed gefundeerde beslissingen en pak door. Geef gas, 

want traag veranderen levert niets op. Timing is king! 

8: Big data in 
B2B commercie
Big data is een big topic. Organisaties zijn overtuigd  

van het nut en de noodzaak van het analyseren van grote 

hoeveelheden en diverse soorten data en de verrassend 

nieuwe inzichten die dit kan opleveren. Nieuwe business 

modellen, innovaties, het vervangen van overbodig geworden 

functies door nieuwe banen… het zijn allemaal verwachte 

gevolgen van big data-analyse. 

Of deze verwachtingen zullen uitkomen, is nu nog ongewis. 

Want er heerst veel twijfel over hoe dit te doen. Het bedrijfs- 

leven heeft behoefte aan relevante praktijkvoorbeelden.  

En aan een antwoord op de meest prangende vraag rondom 

dit thema: wat zijn de risico’s en hoe voorkom ik fouten? 

Het beheer van de data, de privacy die je moet kunnen 

garanderen en de angst voor imagoschade bij foutieve 

analyse of het lekken van data: dat zijn nog grote obstakels 

voordat analyse van big data ook in B2B commercie brede 

toepassing gaat vinden.

Ook bij big data geldt, dat de durf om te experimenteren 

en samen te werken met externe partijen een steile 

leercurve oplevert. Ga die uitdaging de komende jaren 

aan. Het begint met het antwoord op de vraag welke 

datasets je moet analyseren om inzicht te krijgen in 

welke strategische kwesties. Dus weet wat je wil weten. 

En pak het multidisciplinair aan, in een projectteam met 

leden van verschillende disciplines. Er zijn mensen voor 

nodig die creatief lateraal kunnen denken. Ontwikkel big 

data-analyse samen met universiteiten en ICT-bedrijven. 

Begin klein, hou het beheersbaar (daarmee beheers je ook 

de risico’s) en geef het team de kans om beslissingen te nemen. 

Breng het eventueel onder in een corporate venture, die kan 

aantonen hoe het werkt. >>



Sales Outlook 2019  5

Door de ongekende technologische veranderingen zijn alle 

markten op zoek naar een nieuw evenwicht. Zodra dit lijkt 

te zijn gevonden, kan de markt weer op zijn kop worden gezet 

door nieuwe business modellen die slim gebruik maken van 

nieuwe technologieën. Dat zijn factoren waarmee bedrijven 

en hun klanten elke dag weer te maken hebben. “In veel  

sectoren zijn al ontwrichtende spelers actief”, zegt Zijlstra.  

“En zo niet, dan kun je er gif op innemen dat disruptive 

technology eraan zit te komen.”

Technologische ontwikkelingen, de rol van de kapitaalmarkten 

in business cycli, en nieuwe business modellen die markten 

veranderen met de natuur als inspiratiebron. Dat bepaalt 

Zijlstra’s toekomstvisie. Succesvolle verkopers weten wat 

er speelt bij hun klanten en op welke wijze zij waarde kunnen 

toevoegen. Actuele kennis is nodig, vandaar zijn advies om 

vooral niet achter het bureau te blijven zitten. “Robotisering, 

kunstmatige intelligentie, steeds goedkopere sensoren, bio- 

logische software en 3D-printers”, Zijlstra noemt allerlei 

technologische ontwikkelingen in rap tempo op. 

“Dit zorgt voor nieuwe mogelijkheden zoals online verbonden 

implantaten waardoor doven hun gehoor weer kunnen terug- 

krijgen, of de mogelijkheid om ziekten in een vroeg stadium 

te diagnosticeren. Heel mooi, maar het roept ook een ethische 

discussie op tot hoever je kunt gaan. We leven in de tijd van 

The Internet of Things, maar dat gaat richting The Internet of 

Matter. Met steeds kleinere maar krachtigere apparatuur en 

intelligente materie waarmee we nieuwe slimme producten 

kunnen creëren door een combinatie van computerdesign, 3D 

printen en synthetische biologie. De toekomst is een collectief 

project waar we weer rekening houden met moeder natuur!”

“The desk is a dangerous place to be”, zegt Siebren Zijlstra, eigenaar van adviesbureau Sinne Wente tegen 
de aanwezigen tijdens Sales Outlook 2019. “Trek erop uit, volg de technologie, kijk naar de natuur voor 
nieuwe verdien modellen en weet dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat je dit alleen kunt bijbenen als  
je met andere partijen samenwerkt.”

Business modellen gebaseerd op fossiele brandstoffen, 

hebben volgens Zijlstra hun langste tijd gehad. “Een voor-

beeld is Perovskite. Dat zijn de zonnecellen die straks 

5 keer beter en 10 keer goedkoper zijn dan de gangbare 

zonnecellen, en die heel gemakkelijk toepasbaar zijn in 

allerlei producten. Binnen 10 tot 15 jaar is de opslag van 

zonne-energie goedkoper dan energieproductie vanuit  

de voorraden aan olie en gas. Wat doet dat voor energie- 

bedrijven en olieproducerende landen?”

Bedrijven moeten zich snel aanpassen, stelt Zijlstra. In de 

VS bestaat bijvoorbeeld Local Motors dat samen met klanten 

een auto ontwerpt en deze in 3D uitprint. Het internet wordt 

zo gebruikt om decentraal te ontwerpen en te produceren 

en om kennis te delen. In alle sectoren zullen samenwerkings- 

platforms ontstaan op basis van onderling vertrouwen, 

fairness en goed gedrag. Zijlstra: “Decentralisatie zet door 

in vele sectoren. In de 20e eeuw stond het ego en de korte 

termijn centraal. In de huidige eeuw gaat het over eco, duur- 

zaamheid en lokale samenwerking. Ik noem het buurzaam.”

Wat betekent dit voor u in de commercie? “Misschien zijn 

verkopers wel niet meer nodig!”, stelt Zijlstra. “Sales zal 

veel inhoudelijker moeten worden. Verkopers moeten  

alles van hun klanten, producten en concurrenten weten.  

Ze hebben gevoel voor de klantrelatie en de moed om  

de klant op basis van kennis ook tegenwicht te bieden.  

Succesvolle verkoop houdt de balans tussen de korte en 

lange termijn en is gebouwd op vertrouwen en samen-

werking. Waar staat u?”

Dit laatste is het kernpunt van Zijlstra, die dit met Darwin 

2.0 illustreert: “It’s not survival of the fittest, but survival  

of the cooperative ones.”

Door de technologische tsunami 
draait sales om de inhoud 

“It’s not survival of the  
fittest, but survival of the 

cooperative ones.”
>>
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Augustus herinnert zich de tijd nog goed dat mensen met 

ervaring als keukenverkoper of als propper heel interessant 

waren voor het salesteam. “Dat zijn hard sellers, gericht  

op het sluiten van de deal en hup weer naar de volgende.  

Als verkoper proberen om het onderste uit de kan te halen, 

is hopeloos ouderwets”, zegt Augustus, en dat geldt volgens 

hem ook voor de manier van aansturen van teams. “Het top-

down controleren van verkopers, het bijhouden van hoeveel 

afspraken ze waar hebben, welke leads het zijn en wat daar 

dan uit moet komen… dat is achterhaald. Zo directief een 

verkoopteam aansturen, leidt tot robots die bij tegenvallende 

resultaten niets anders bedenken dan nog meer bezoeken 

inplannen en nog harder dezelfde boodschap te herhalen. 

Uit onvermogen om het juiste te doen, en dat is te analyseren 

of de boodschap zelf wel klopt. Door te analyseren welke 

producten en diensten werkelijk van waarde zijn voor de klant.”

Daar hoort ook een andere managementstijl bij. “Niet alleen 

een kortetermijnfocus op het lopende kwartaal. Dat kun je 

alleen maar met kortingen beïnvloeden. Stel het goede voor-

beeld en geef je verkopers vertrouwen. Zij moeten als cellen 

opereren die wel binnen een centrale organisatie functio- 

neren, maar die ook decentraal beslissingen moeten kunnen 

nemen. Weet dat je als salesmanager in principe overhead bent 

die ervoor moet zorgen dat de verkopers beter functioneren.”

Sinds 2014, toen Satya Nadella CEO werd, is de cultuur bij Microsoft veranderd. Dat beïnvloedt volgens 
Ron Augustus, Director SMS&P bij Microsoft Nederland en tweede spreker tijdens Sales Outlook 2019, 
ook de sales. “Nadella is een ingenieur, geen verkoper. De IT-industrie draait volgens hem niet om traditie 
maar om innovatie. Alleen innovatie leidt tot succes. Klanten vertrouwen hun data toe aan onze cloud-
diensten. Wij verkopen geen software, wij verkopen vertrouwen.”

Het is een cultuuromslag die volgens Augustus bij Microsoft 

echt in gang werd gezet toen Satya Nadella zo’n twee jaar 

geleden als CEO aantrad. “Hij veranderde onze missie in 

‘ervoor te zorgen dat elke persoon en elke organisatie zijn 

werk beter kan doen’. Onze verkoopteams luisteren goed naar 

de klant. Daar stemmen we onze ontwikkeling en innovatie op 

af. Er is geen respect meer voor traditie, alleen voor inno-

vatie. Alleen zo win je verloren markten terug. Wij verkopen 

geen software, wij verkopen vertrouwen. Zeker in een cloud- 

omgeving. Als de cloud niet functioneert, dan is dat een 

enorm probleem voor de klant.”

Nadella besloot ook om de systemen van Microsoft open te 

stellen voor derden. Augustus: “Dat is fundamenteel in de 

nieuwe strategie. Onze Office 365 programma’s draaien nu 

ook op iOS en daarmee is Apple een nieuwe markt geworden. 

We creëren samenwerkingsplatforms en sluiten strategische 

partnerships met partijen die we vroeger als vijand zagen. 

We creëren klantwaarde met nieuwe licentiemodellen op 

basis van gebruik in plaats van de traditionele abonnementen. 

Voor de klant is dat heel prettig. Maar voor onze omzet betekent 

dit, dat we ons alleen maar kunnen verbeteren als onze 

klanten de software ook echt gebruiken en tevreden zijn.”

Dit betekent niet dat er voor Microsoft onder Nadella geen 

concurrentie meer bestaat. “Door in een betrouwbare en veilige 

cloud-omgeving hosting services aan te bieden, willen we 

de concurrentie overtreffen en klanten aan ons binden”, zegt 

Augustus. “Ook investeren we fors in productinnovatie 

en in het bouwen van datacenters. We willen wereldwijd 

meer datacenters hebben dan anderen bij elkaar opgeteld. 

Vroeger was het ‘groot eet klein’. Tegenwoordig is het ‘snel 

eet langzaam’!”

‘Wij verkopen geen software, 
wij verkopen vertrouwen’

“Vroeger was het ‘groot eet 
klein’. Tegenwoordig is het 

‘snel eet langzaam’!”

>>
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“Terecht dat de meeste deelnemers aan Sales Outlook 2019 

 ‘De ultieme klantbediening’ kiezen als thema voor een  

vervolgsessie. Daar is nog veel te verbeteren. Je belofte aan 

de klant nakomen is vanzelfsprekend. Operational excel-

lence is in deze tijd eerder een hygiëne factor. Maar voor 

een ultieme klantbediening moet je je klant structureel  

verrassen op zijn latente behoefte. Door een verborgen 

klantwens in te vullen. Dan moet je de klant wel goed  

kennen. Als je dat doet, bied je echte meerwaarde.  

Surpising excellence! 

 

Een aantoonbaar en meetbaar onderscheid. Dat noem  

ik een gouden stip. Om merkbaar als onderscheidend te 

worden ervaren door de klant, heb je minimaal 40 gouden 

stippen nodig. Zo’n gouden stip krijg je niet voor een  

vaardigheid. Het gaat om een ingebakken gewoonte om 

klantgericht te zijn met je organisatie-DNA. Dat zit in de 

structuur en de cultuur van de organisatie. Het is de filo-

sofie van je organisatie, met fans onder klanten. Wie wil  

dat niet? Ik stel wel eens de vraag ‘hoeveel van die gouden 

stippen heeft uw organisatie?’ Dan blijft het vaak stil, of hoor 

ik alleen de bekende nietszeggende buzzwoorden of hoog 

abstracte kenwaarden als antwoord.

Waar producten en diensten het verschil niet meer maken, komt de kracht van de organisatie neer 
op het tastbaar onderscheidende vermogen van commercie. “Aantoonbaar in gouden stippen”, stelt 
Wessel Berkman, directeur van The Brown Paper Company. “Je hebt er minstens 40 nodig om je 
bestaansrecht te borgen.”

Zo’n organisatiefilosofie werkt ook richting de medewerkers. 

Met veel gouden stippen krijg je interne fans. Mensen die 

trots zijn om bij jou te werken en die dat ook uitstralen. 

Dat is ook relevant voor het thema talentontwikkeling.  

Veel bedrijven kopen om zich te verbeteren extern ‘dingetjes’ 

in, zoals algemene vaardigheidstrainingen en coaching 

om ad hoc even wat te fixen als er een probleempje is. 

Dat draagt vaak niet bij aan een uniek gemeenschappelijk 

beleefd geheel als filosofie. Wie heeft er bijvoorbeeld een 

eigen DNA-academie met 100 procent passende vaardig- 

heidstrainingen, afgestemd op jouw unieke filosofie?

Ook hebben veel organisaties een paar commerciële toppers, 

een brede middenmoot en een groepje structurele under-

performers die om onverklaarbare redenen wordt gedoogd. 

Waarom zijn veel commercieel managers niet in staat om die 

middenmoot vijf procent beter te maken? Er ontbreekt vaak 

een DNA-academie met het juiste commerciële curriculum, 

methoden om de organische groei van commerçanten te 

meten en de benodigde competenties van management zoals 

medewerkers uitdagen en het doen van geen concessies.

Innovatie in commercie gaat over empathie en klantfocus,  

maar er zit ook een technologische kant aan. Wanneer zijn nieuwe  

interfaces beschikbaar die de werking van commercie ingrijpend 

zullen veranderen? Digitaal en verrijkt door analyse van allerlei 

big data? Onderschat het niet: technologische innovatie komt 

eraan! Houd vooral ook de ontwikkeling van marketing en sales 

automation in de gaten. Verstand van de business, diepgaande 

klantenkennis, creativiteit, verder kijken dan je eigen producten 

en een top netwerk zijn onontbeerlijk in commercie.”

Commercie als enige 
onderscheidend vermogen. 
Waar staat uw organisatie?

“Ik stel wel eens de vraag  
‘hoeveel van die gouden stippen 

heeft uw organisatie?’’
>>
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“. .maar dat verandert steeds meer. Ook de consument  

beschouwen we nadrukkelijk als klant. Wij genereren leads 

via ons Experience Center in Amersfoort en via gazelle.nl 

die opgevolgd worden door onze dealers. Onze dealers 

zijn voor ons een onmisbare schakel om de eind klant op 

een ultieme manier te bedienen. Een fietser moet dichtbij 

zijn huis de mogelijkheid hebben om zijn Gazelle-fiets te 

laten onderhouden. De fietsenmarkt is in beweging met 

nieuwe toetreders als Stella en Media Markt. Alleen door 

nauw samen te werken met ons dealer kanaal en samen te 

innoveren in de klantreis zullen we onze leidende positie 

kunnen behouden. Onze account managers fungeren als 

klankbord voor al die dealers die houvast zoeken in een 

veranderende markt.”

Arlette 
Gilbert
Commercieel 
Directeur,  
Bilderberg 
Hotels

“Big data is zeer actueel. Het beïnvloedt niet alleen sales 

maar de hele organisatie. Je kunt bijvoorbeeld hoger 

converterende salesleads genereren, maar ook verrast 

worden door je eigen data en nieuwe kansen ontdekken. 

Hierbij is het vanzelfsprekend dat je de privacy uiterst 

serieus neemt, daar kun je geen concessies aan doen. 

Ook is het belangrijk om klein te beginnen. Het is bij 

uitstek een thema waarmee je kunt experimenteren.”

Ferdi Ertekin
Commercieel Manager, 
Gazelle
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“Het thema ‘Hoe manage ik de CEO als CCO?’ vind ik een 

leuk thema. Heel herkenbaar ook. Ik ben de afgelopen 10 jaar 

commercieel directeur geweest en heb bij verschillende 

bedrijven gewerkt: Nedlloyd, KPN, Bruynzeel en Gazelle.  

Eric Otto
Algemeen Directeur 
Nederland, ERIKS

En nu werk ik bij ERIKS, onderdeel van SHV Holdings,  

als Algemeen Directeur Nederland en ben nu natuurlijk 

heel benieuwd hoe onze CCO mij gaat ‘managen’. We hadden 

in onze gespreksgroep tijdens de Sales Outlook in ieder 

geval mooie discussies over dit onderwerp!

ERIKS is een Nederlands bedrijf met internationale oriën-

tatie en een goede groeiambitie. Om deze ambitie waar te 

maken is ‘de ultieme klantbediening’ een randvoorwaarde. 

Ook een onderwerp dat tijdens de Sales Outlook op de 

agenda stond. We leven in een kleine wereld die online  

is verbonden. Elke speler in de markt heeft dezelfde  

informatie, middelen en leveranciers tot zijn beschikking.  

Het dan toch onderscheid kunnen maken is de kracht van  

je organisatie. Waarin schuilt je innovatieve vermogen?  

En hoe is het contact met de klant? Deze twee onderwerpen 

spraken mij het meest aan tijdens de Sales Outlook 2019.”
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Met dank aan
Speciale dank aan de sprekers:
Siebren Zijlstra (Sinne Wente) en Ron Augustus (Microsoft)

Smaakt dit naar meer?
Bent u commercieel directeur van een grote organisatie (>100 miljoen euro omzet of meer dan zestig commerçanten in 

dienst)? Vindt u de 8 thema’s van Sales Outlook 2019 interessant en heeft u interesse om in de toekomst volgende events 

van Sales Outlook bij te wonen? Bezoek dan onze bijeenkomsten. De deelnemers aan Sales Outlook 2019 hebben de 

belangrijkste thema’s geselecteerd. Deze worden in drie expert sessies nader uitgediept.

Op 31 mei 2016 vindt bij Microsoft in Amsterdam het eerste van de drie expert sessies van ‘Sales Outlook 2019’ plaats.  

Het onderwerp is ‘De ultieme klantbediening’. 

De volgende expertsessies van Sales Outlook 2019 staan gepland op:

• Dinsdag 13 september bij Eneco in Rotterdam. Dubbelthema: ‘Innovaties in commercie’ in combinatie met ‘Big data in B2B sales’

• Dinsdag 1 november bij Ricoh in Den Bosch. Thema: ‘Commercieel curriculum, sales academie en talentontwikkeling’

Het hoofdevent waar we weer 3 jaar vooruit kijken en de top drie thema’s kiezen is op 24 januari 2017!

Heeft u interesse om aan deze sessies deel te nemen, dan kunt u zich opgeven via events@brownpapercompany.nl.  

Het aantal plaatsen is beperkt dus vol is vol. De doelgroep is commercieel verantwoordelijken van grote organisaties.
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