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DOOR OVERZICHT EN INZICHT SAMEN SUCCESVOLLER IN B2B

Schneider Electric: 
Sales & Marketing

Gezamenlijke omzetdoelstellingen voor marketing en sales bij Schneider Electric
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Schneider Electric werkte met een 
CRM-oplossing. Maar doordat deze 
oplossing verouderd was en bepaalde 
functionaliteiten niet in het oude pakket 
zaten, werd er aanvullend met andere 
oplossingen gewerkt. De Excel en Word 
documenten stapelden zich op en het 
overzicht was kwijt. Nu heeft Schneider 
Electric één systeem waarin marketing 
en sales samenwerken om gericht 
omzetdoelstellingen te behalen.

Over Schneider Electric
Schneider Electric is wereldwijd specialist 
op het gebied van energiemanagement en 
automatisering in huizen, gebouwen, datacenters, 
infrastructuur en industrieën. Met haar IoT-
oplossingen helpt zij klanten optimaal gebruik 
te maken van de digitale transformatie om hun 
bedrijf veiliger, betrouwbaarder, verbonden, 
efficiënter en duurzamer te maken.



Wij spraken met sales- en marketingcollega’s 
bij Schneider Electric over hun uitdagingen, het 
vergroten van klantinzicht en de toegevoegde 
waarde van geïntegreerde campagnes om 
omzetdoelstellingen te behalen.

De uitdagingen in de 
industriesector

1. Het kooptraject
Volgens Marcel Smit, Channel Sales Manager OEM 
Machinebouw bij Schneider Electric, behoeft de 
industriesector een specifieke aanpak. “We werken in 
een traditionele markt met eigen uitdagingen.”

De eerste uitdaging ligt in het kooptraject van de 
klant. Het kooptraject van een klant is namelijk 
vrij lang bij Schneider Electric. Een machine gaat 
meerdere jaren mee, dus na ongeveer 5 jaar gaan 
mensen pas opnieuw kijken naar een nieuwe 
machine. 

2. De doelgroep
Daarnaast is de doelgroep van Schneider Electric in 
twee groepen in te delen; de traditionele engineer 
en de engineer die is opgegroeid met technologie. 
Beide doelgroepen moeten op een andere manier 
aangesproken worden. 

Zo vervolgt Björn van Coeverden, Channel Program 
Manager Industry, bij Schneider: 

“In de veranderende markt is het belangrijk om 
altijd je klant, zijn wensen en behoeften in je 
achterhoofd te houden. Als de ene doelgroep 
wel online actief is en de andere doelgroep 
niet, dan moet je zorgen voor een goede balans 
tussen online versus offline.” Schneider Electric 
pakt deze uitdagingen met beide handen aan. 
Om dit goed te doen is inzicht in (klant)data 
een must.



Door het online platform en de nieuwe aanpak 
geeft BPD de klant meer ruimte om zelf te 
bepalen welke manier van communicatie en via 
welk medium - online en/of offline - ze kiezen.

Inzicht en overzicht: samen 
slimmer in B2B
Schneider Electric werkte met een verouderde 
CRM-oplossing. Omdat er zaken miste in het pakket 
gebruikte iedereen naast de oplossing andere 
systemen om het gat te dichten. Het overzicht 
ontbrak. 

Smit vertelt: “Wanneer sales op bezoek ging bij een 
klant dan wist hij lang niet altijd dat de week ervoor 
een servicemonteur langs was geweest. Of andersom. 
Laat staan dat zij van elkaar wisten wat er besproken 
was met de klant. Alleen wanneer alles op één plek 
wordt vastgelegd krijg je hier grip op.” 

Eén systeem waarin alles voor iedereen 
inzichtelijk is; van inzicht in klantgegevens tot 
opportunities in de hele funnel is essentieel om 
de klant goed te kunnen bedienen.

Vrij snel werden Salesforce Sales Cloud, Service 
Cloud en Community Cloud geïmplementeerd, maar 
deze platformen moesten omarmd worden voordat 
er successen werden geboekt.

Smit geeft aan dat sales nog weleens klaagt over het 
administratieve werk wat een dergelijke oplossing 
met zich meebrengt. Puur omdat er zoveel mogelijk 
is en je zoveel in kan vullen. 

“Je moet streng zijn. Iedereen moet Salesforce 
gebruiken. Alle excuses over boord. Alleen zo werkt 
het. Je wilt namelijk dat 360 graden klantbeeld 
hebben en daarvoor moet iedereen het systeem 
omarmen.” 

Dit geldt ook voor gegevens die beschikbaar zijn 
vanuit andere afdelingen. Wanneer je inziet wat een 
andere afdeling voor je kan betekenen wanneer 
bepaalde gegevens beschikbaar zijn, dan zie je het 
voordeel en voer je zelf ook sneller informatie in. 

Op deze manier verloopt het adoptieproces 
organisch in plaats van dat je het oplegt. Laat 
teams en individuele medewerkers zien ‘what is 
in it for them’. 

Een voorbeeld van het werk gemakkelijker maken is 
de overdracht bij ziekte. Wanneer een teamlid tijdelijk 
uit de running is, kan het werk direct overgenomen 
worden door een ander. Er vallen geen gaten en 
de klant wordt op dezelfde persoonlijke manier 
benaderd.



Over wat het gebruik oplevert zijn de heren duidelijk. 
Smit vertelt: “Ik zie ons werk continu verbeteren én 
we maken het onszelf uiteindelijk makkelijker omdat 
we opportunities beter in kunnen schatten en contact 
met de klant relevanter kunnen maken.” 

Van Coeverden vult aan: 

“Door de inzichten die het systeem ons biedt 
kunnen we nu goed zien hoe relevant een 
klant voor ons is, zowel qua inkomsten als qua 
focus. Je wilt efficiënt werken en inzicht hebben 
om goed in te schatten waar potentie zit. Op 
deze manier kunnen we beter sturing geven en 
prioriteren. Ook geeft dit meer structuur aan 
onze werkprocessen”.

Campagnes, een taak van 
marketing én sales

Marketing en sales hebben gezamenlijke 
omzetdoelstellingen. “Dus we moeten het ook 
echt samen doen”, aldus Van Coeverden. 

De eerste gezamenlijke cross-sell campagne was een 
groot succes. In Salesforce heeft Schneider Electric 
een selectie gemaakt van high potential klanten, 
waarna vervolgens inside sales, Google Adwords, 
LinkedIn advertising en bannering zijn ingezet om 
klanten naar een pagina te leiden waar zij een starter 
kit konden aanvragen voor een nieuw product. 

“Vervolgens kwamen de aanvragen bij mij binnen 
en heb ik ze doorgezet naar de accountmanager die 
vervolgens een afspraak met de klant ging maken”, zo 
vertelt Van Coeverden. 

Het doel van de campagne was om een afspraak te 
maken met de klant en  de betreffende oplossing te 
laten zien.
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Tussen marketing en sales werd veel geschakeld 
over de voortgang van de campagne. Niet 
alleen stonden de resultaten op een centrale 
plek waar iedereen deze kon inzien, ook zag 
marketing dat sales heel actief aan de slag ging 
met de campagne.

Smit vervolgt: “Het was echt de samenwerking 
tussen marketing en sales die deze campagne tot 
een succes heeft gemaakt. Op het moment dat de 
accountmanager aangeeft dat het aantal aanvragen 
even moest stoppen omdat er te veel binnenkwamen, 
dan ben je trots”.

Toch moeten marketing en sales bij Schneider 
Electric geduldig zijn. Omdat het kooptraject lang is, 
zie je niet direct resultaat. 

“Je voedt potentiële klanten met informatie, maar 
resultaat zie je niet altijd meteen. Als we een demand 
generation campagne starten dan zie je na 1 tot 2 
jaar pas resultaat. Die lange adem hebben wij dus 
echt nodig om resultaten aan te tonen”, aldus Van 
Coeverden.

Schneider Electric maakt grote stappen door 
beter inzicht in data. Daarnaast hebben zij ook 
de ambitie om verder te professionaliseren 
en nog beter gebruik te gaan maken van de 
beschikbare tooling.



WIL JE MEER WETEN OVER WAAR VOOR JOUW ORGANISATIE GROEIKANSEN LIGGEN 
DOOR PROCESSEN TE AUTOMATISEREN EN TE OPTIMALISEREN? WORD OOK SLIMMER 

IN B2B EN VRAAG NU EEN SALES CLOUD OF MARKETING CLOUD DEMO AAN.

https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-sales.jsp?d=70130000000lxkXAAQ
https://www.salesforce.com/nl/form/demo/demo-marketing/?d=70130000000rzFP&chapter=1802533

