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Voor de vierde editie van het jaarlijkse State of Sales rapport heeft 

Salesforce Research een onderzoek gehouden onder bijna 6000 

salesprofessionals van over de hele wereld. Hierbij werd het volgende 

onderzocht:

• Hoe salesmedewerkers in de  binnen - en buitendienst zich aanpassen 

aan nieuwe verwachtingen van hun managers en klanten

• Veranderende verantwoordelijkheden en het toegenomen belang van 

salesactiviteiten

• Nieuwe groeistrategieën en -tactieken waar salesmanagers op 

overstappen tijdens een wereldwijde crisis

Methodologie

De data in dit rapport zijn afkomstig van een dubbelblind onderzoek 
dat tussen 13 mei en 30 juni 2020 werd gehouden onder 5951 fulltime 
salesprofessionals, van salesmedewerkers tot sales operations en 
salesmanagers. De respondenten zijn werkzaam bij B2B- en B2B2C-
bedrijven in Noord-Amerika, Azië/Stille Oceaan, Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. Niet alle respondenten zijn klanten van Salesforce.

Door afronding van de cijfers komen niet alle procentuele totalen in 
dit rapport uit op 100%. Alle vergelijkende berekeningen zijn uitgevoerd 
met de werkelijke uitkomsten (de niet-afgeronde cijfers). Op pagina 40 
vind je meer informatie.

Noord-Amerika

Azië/Stille Oceaan

Europa

Midden-Oosten

Afrika

Onderzoek onder bijna

6000 
salesprofessionals 
wereldwijd

Salesforce Research biedt datagedreven inzichten waarmee 
bedrijven op een compleet nieuwe manier succes kunnen boeken. 
Bekijk alle rapporten op salesforce.com/research.
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Gebruikte termen in dit onderzoek
In dit onderzoek refereren we aan diverse groepen respondenten, 

die als volgt zijn gedefinieerd:

• Salesmedewerkers: salesmedewerkers met een quotum

• Sales operations: omvat alle medewerkers die bijdragen 

aan het werk van de salesafdeling, van administratieve 

ondersteuning tot zogenaamde deal desks

• Salesmanagers: hoger salesmanagement en salesdirecteuren

• Salesprofessionals: alle salesmensen, inclusief de 

bovenstaande groepen

• Salesorganisaties: salesprofessionals die namens hun team 

hebben gereageerd
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Overzicht van 
salesperformanceniveaus
In dit rapport hebben we de 
respondenten ingedeeld in 
drie performanceniveaus voor 
salesorganisaties.

68%

9%

24%

Slecht presterende 
salesorganisaties
Weinig tot geen vertrouwen in het 
eigen vermogen om deals te sluiten

Gemiddeld 
presterende 
salesorganisaties
Alle andere salesorganisaties

Uitstekend 
presterende 
salesorganisaties
Groot vertrouwen in het eigen 
vermogen om deals te sluiten

Inhoud van 
dit rapport

4STATE OF SALES



SALESFORCE RESEARCH

InhoudInhoud
SALESFORCE RESEARCH

Samenvatting  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  06

01  |  Salesmedewerkers stemmen hun strategieën af op een nieuw saleslandschap . . . . . . . . 07

02  |  Sales operations krijgt steeds meer inspraak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

03  |  Managers focussen op herstel en groei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Vooruitblik: Groeistrategieën per industrie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Bijlage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  25

Demografie van het onderzoek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39

5STATE OF SALES



Samenvatting

Verkopen was al nooit een statisch 
proces, maar door de wereldwijde 
pandemie is de noodzaak om te 
veranderen groter dan ooit.

Salesmedewerkers besteden 
steeds meer aandacht aan het 
opbouwen van strategische 
relaties door zich met empathie 
en inzichten aan te passen aan 
de behoeften van afnemers. 
Tegelijkertijd krijgen sales 
operations-teams ook een steeds 
grotere strategische rol en helpen 
zij managers in hun zoektocht 
naar een nieuwe toekomst in 
onzekere tijden.

In dit onderzoek bekijken we de 
manieren waarop salesteams zich 
aanpassen om zich te herpakken 
en ruimte voor groei te vinden 
tijdens deze cruciale periode.

Salesmedewerkers stemmen hun strategieën af op een nieuw 
saleslandschap (zie pagina 07)

Verkopers zijn zeer flexibel als het gaat om veranderingen, zowel binnen hun bedrijf 
als bij klanten. Uitstekend presterende salesmedewerkers beseffen hoe belangrijk 
empathie, vertrouwen en inzichten zijn om klantrelaties op te bouwen die ook na de 
huidige crisis standhouden. Een overgrote meerderheid van alle salesmedewerkers 
(79%) heeft zich snel moeten aanpassen aan nieuwe verkoopmethoden.

Sales operations krijgt steeds meer inspraak (zie pagina 12)

De backoffice speelt een steeds prominentere rol nu het saleslandschap verandert. 
Teams proberen hun leden en processen snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen 
en kansen, waardoor het strategische belang van sales operations steeds verder 
toeneemt. 85% van alle salesprofessionals is het ermee eens dat sales ops (sales 
operations) een steeds grotere strategische rol vervult.

Managers focussen op herstel en groei (zie pagina 20)

Salesmanagers zetten koers richting herstel en groei in een veranderde wereld. 
Hoewel de toekomst momenteel alles behalve zeker is, passen managers hun 
strategieën razendsnel aan en voeren ze de hoognodige wijzigingen door. 77% van 
alle salesmanagers geeft aan dat hun digitale transformatie sinds 2019 in een 
stroomversnelling is gekomen.

03

02

01
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Veranderende meetwaarden voor succes72%

Nieuwe verantwoordelijkheden binnen de 
functie64%

Al zo lang als mensen zakendoen, worden 
salesstrategieën aangepast om te kunnen inspelen 
op de veranderende behoeften van klanten. 
Door COVID-19 zijn de omstandigheden van 
klanten veranderd op een schaal en in een tempo 
zoals nooit tevoren. Hierdoor heeft 79% van de 
salesmedewerkers zich snel moeten aanpassen aan 
nieuwe verkoopmethoden .

Vertrouwen winnen was altijd al belangrijk. Maar 
nu klanten en prospects minder middelen tot hun 
beschikking hebben en hun vooruitzichten onzeker 
zijn, gaan ze twijfelen aan gangbare aannames en is 
vertrouwen belangrijker dan ooit.

Tegelijkertijd hebben ook salesmedewerkers zelf te 
maken met een ware stortvloed aan veranderingen. 
Door nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe meet-
waarden en nieuwe verkoopmethoden is feitelijk 
niets meer zeker.

01 Salesmedewerkers 
stemmen hun 
strategieën af op een 
nieuw saleslandschap

Aanpassing is cruciaal nu klanten te maken hebben met 
ongekende uitdagingen

Gevolgen van de huidige economische situatie volgens 
salesmedewerkers

van de salesmedewerkers 
denkt dat de veranderingen 
binnen hun rol blijvend zijn.58%

Toegenomen belang van klantrelaties op de 
lange termijn86%

Toegenomen belang van een vertrouwensband 
vóór een transactie83%

Toegenomen belang van een vertrouwensband 
na een transactie80%
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Verkopen terwijl de volksgezondheid en 
de economie zijn getroffen door een zware 
crisis, is voor niemand gemakkelijk. Maar 
voor outside sales-medewerkers is de 
uitdaging toch wel het grootst. 

Zij zijn gewend om te werken met 
persoonlijke afspraken, maar moeten nu via 
een computerscherm een vertrouwensband 
zien op te bouwen. Velen van hen worstelen 
met deze transitie en hebben het gevoel dat 
de verwachtingen van hun managers niet 
aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid.

Het werk van inside sales-medewerkers is 
lang niet zo drastisch veranderd. Zij hebben 
eerder het gevoel dat de relaties met hun 
klanten hechter worden, waardoor ze juist 
meer vertrouwen krijgen in hun vermogen 
om deals te sluiten.

01 Salesmedewerkers 
stemmen hun 
strategieën af op een 
nieuw saleslandschap

De nieuwe werkelijkheid treft outside sales-
medewerkers het hardst

Salesmedewerkers die het eens zijn met de volgende stellingen

Mijn manager moedigt me 
aan om prioriteit te geven 
aan klantrelaties op de lange 
termijn boven succes op de 
korte termijn

Mijn manager begrijpt de 
uitdagingen waarmee ik 
dagelijks te maken heb

De verwachtingen van mijn 
manager sluiten aan bij de 
huidige werkelijkheid

Mijn relaties met klanten zijn 
hechter dan in 2019

Persoonlijk vermogen 
om deals te sluiten in het 
huidige klimaat

Vermogen van de 
salesorganisatie om deals te 
sluiten in het huidige klimaat

* Respondenten gaven aan 'volledig vertrouwen' of 'veel vertrouwen' te hebben.

Salesmedewerkers die vertrouwen hebben in het volgende*

82%

76%

72%

66%

71%

68%

54%

46%

71%

67%

54%

49%

Inside sales-medewerkers Outside sales-medewerkers
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Omdat veel salesorganisaties beseffen dat 
er geen standaardaanpak bestaat, geven ze 
salesmedewerkers de vrijheid om zo flexibel 
en effectief mogelijk te werken.

Maar dat betekent niet dat ze van alle 
bestaande protocollen afstappen. 
Overleggen over opportunities is niet 
langer een kwestie van even naar het 
bureau van een collega lopen, en bij veel 
salesorganisaties gelden steeds strengere 
documentatievereisten.

De grens tussen inside en outside sales 
vervaagt, en die verandering is vooral 
merkbaar voor medewerkers die voorheen 
op pad gingen.

01 Salesmedewerkers 
stemmen hun 
strategieën af op een 
nieuw saleslandschap Manier waarop salesorganisaties medewerkers motiveren

Manier waarop salesmedewerkers vorderingen delen met managers

56% 44%

63%37%

Met vastgelegde processen 
en protocollen

Via een formeel rapportagesysteem

Met flexibiliteit en autonomie

Via informele updates

van de salesmedewerkers 
geeft aan dat er strenger 
wordt toegezien op de 

registratie van activiteiten 
dan in 2019

van de salesmedewerkers 
registreert meer details 

over klantinteracties dan 
in 2019

67% 63%

van de salesteams houdt 
steeds meer toezicht op 
de activiteiten van outside 
sales-medewerkers.*

73%

* Respondenten: outside sales-medewerkers, sales operations en 
managers bij bedrijven met een outside sales-afdeling.

Organisaties zoeken een balans tussen processen en autonomie
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Naast het simpelweg onderhouden van klantrelaties, 
hebben salesmedewerkers nog een heleboel andere 
verantwoordelijkheden. In 2018 namen taken als 
gegevensinvoer en papierwerk zo veel tijd in beslag 
dat salesmedewerkers slechts een derde van hun tijd 
daadwerkelijk besteedden aan verkopen.*

Door de opkomst van technologieën als kunstmatige 
intelligentie (AI) krijgen salesmedewerkers gelukkig 
wat meer ademruimte, nu ze taken kunnen 
automatiseren. Uitstekend presterende teams lopen 
hierbij voorop en zorgen zo dat salesmedewerkers 
meer tijd overhouden om informatie over klanten te 
vinden en contact met hen te onderhouden.

01

Bedrijven waar het volgende is geautomatiseerd**

Registratie van verkoopdata 
en aantekeningen over 
klanten

Beheer van administratieve 
taken

Genereren van offertes/
voorstellen

Prioriteren van leads/
opportunities

Bepalen welke actie er 
per account moet worden 
ondernomen

69%

66%

65%

64%

63%

59%

55%

52%

51%

46%

46%

41%

37%

30%

27%

* 'State of Sales', Salesforce Research, mei 2018.

De beste salesteams automatiseren terugkerende taken

Uitstekend 

presterende teams

Gemiddeld 

presterende teams

Slecht presterende teams

** Respondenten antwoordden 'volledig geautomatiseerd' of 'grotendeels geautomatiseerd'.

Salesmedewerkers 
stemmen hun 
strategieën af op een 
nieuw saleslandschap
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Salesmedewerkers verslinden informatie uit 

verschillende bronnen om hun klanten beter te 

kunnen begrijpen en adviseren – een proces dat 

ook wel 'insight selling' wordt genoemd.

De meeste salesmedewerkers beseffen 

dat ze regelmatig algemeen beschikbare 

informatiebronnen moeten raadplegen, 

zoals macro-ontwikkelingen in het nationale 

en internationale nieuws en microtrends in 

bijvoorbeeld vakbladen en branchegerichte 

podcasts. 

Maar wat betreft het type klantspecifieke inzichten 

dat doorgaans voortkomt uit salesgesprekken en 

vervolgens privé wordt vastgelegd (zoals wijzigingen 

in de personeelsbezetting), blijkt er echter een 

opmerkelijke tweedeling te bestaan. Algemeen 

kan er worden gesteld dat uitstekend presterende 

organisaties deze inzichten veel beter volgen. 

Bovendien benutten zij de data om een holistisch 

beeld van klanten en hun behoeften te krijgen.

Salesmedewerkers die dagelijks de volgende 
informatiebronnen volgen

Meer informatie over de frequentie waarmee nieuwsbronnen worden geraadpleegd, is te vinden op pagina 27.

Nationaal nieuws 1,0x

Uitstekend vs. 
slecht presterende 
salesmedewerkers

Uitstekend vs. 
slecht presterende 
salesmedewerkers

vaker

vaker
1,2x

1,1x

1,2x

1,5x

2,4x

2,9x

4,5x

Regionaal nieuws

Branchenieuws

Internationaal nieuws

Communicatiegeschie-
denis van klanten

Aankoopgeschiedenis 
van klanten

Activiteiten van 
concurrenten

Wijzigingen in de 
personeelsbezetting 
van klanten

61%

63%

48%

36%

34%

32%

26%

48%

58%

57%

35%

22%

18%

18%

14%

46%

59%

54%

41%

24%

14%

11%

6%

44%

Uitgelicht: 
Insight selling

van de salesmedewerkers zegt 

dat het, gezien de huidige 

economische omstandigheden, 

belangrijk is om te anticiperen op 

de behoeften van klanten.

88%

De beste salesorganisaties houden klantinformatie zorgvuldig bij

vaker

vaker

vaker

vaker

vaker

vaker

Uitstekend presterende 

salesmedewerkers

Gemiddeld presterende 

salesmedewerkers

Slecht presterende 

salesmedewerkers

Nieuws

Inzichten
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44% 56%

Mede bepalen van de 
salesstrategie

Beperkt tot de uitvoering van 
de salesstrategie

van de sales ops-professionals 
geeft aan nieuwe 

verantwoordelijkheden 
te hebben gekregen 

op het werk

75%
van de sales ops-

professionals verwacht 
dat hun rol permanent 

zal veranderen

64%

SALESFORCE RESEARCH

Sales operations-medewerkers zijn lang 
de miskende saleshelden geweest. Nu is 
eindelijk de tijd aangebroken dat zij van 
hun collega's de erkenning krijgen die ze 
verdienen.

In tijden van grote veranderingen waarin 
de gebruikelijke regels niet gelden, zijn 
operationele efficiëntie en datagedreven 
besluitvorming extra belangrijk.

Veel bedrijven vertrouwen hierbij op de 
vaardigheden van hun sales ops, waardoor 
deze medewerkers de salesstrategie niet 
alleen ondersteunen maar ook mede 
helpen bepalen. De algemene indruk is 
dat het hierbij niet gaat om een tijdelijke 
verschuiving.

Respondenten: bedrijven met sales operations.

van de salesprofessionals 
is het ermee eens dat sales 
ops een steeds grotere 
strategische rol spelen.

85%

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

Sales operations (sales ops) krijgt een steeds grotere 
strategische rol

Scope van sales operations-teams

12STATE OF SALES



Veranderingen in de betrokkenheid van sales ops sinds 2019

Respondenten: bedrijven met sales operations. 
Meer informatie over de betrokkenheid van sales operations bij al deze activiteiten is te vinden op pagina 29.

SALESFORCE RESEARCH

Sales ops-professionals hebben een uniek 
perspectief, omdat ze enerzijds kijken naar 
het hier en nu, maar anderzijds ook sterk 
gericht zijn op de toekomst. 

Sinds 2019 zijn hun verantwoordelijkheden 
op allerlei gebieden sterk toegenomen, van 
coördinerende taken als het indelen van 
regio's tot overkoepelende planningstaken 
als het bepalen van de omzetstrategie.

Van training en technologie tot 
performanceanalyse: sales ops is 
tegenwoordig van alle markten thuis. 
Collega's erkennen ook dat dit team cruciale 
bijdragen levert aan zowel de dagelijkse gang 
van zaken van het bedrijf als aan het bepalen 
van de strategische koers.

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

De functieomschrijving van sales operations wordt 
steeds uitgebreider

Planning van de 
salesstrategie

Analyse van de 
salesperformance

Beheer van 
salestrainingen

Coördinatie van de 
salesstrategie

Meer betrokkenheid Ongewijzigd Minder betrokkenheid

6%

7%

7%

10%

38%

38%

39%

41%

56%

55%

55%

49%

Beheer van 
salestechnologieën

7%42%52%

Beheer van 
functieoverschrijdende 
werkstromen

9%43%48% van de salesprofessionals 
geeft aan dat sales ops een 
cruciale bijdrage levert aan de 
groei van het bedrijf.

89%
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van de klanten zegt vaak 
het gevoel te hebben 

met afzonderlijke 
afdelingen te 

communiceren in plaats 
van met één bedrijf

59%
van de klanten verwacht 
consistente interacties 

met alle afdelingen

78%

SALESFORCE RESEARCH

De verbindende rol tussen verschillende 
partijen die een sterke invloed op de omzet 
hebben, is van groot belang. Wanneer 
een salesorganisatie of een heel bedrijf 
gebruikmaakt van geïsoleerde processen, 
merken klanten dat. 

Als klantgerichte teams volledig op zichzelf 
handelen, kan dit een gebrekkige ervaring 
opleveren, waarbij de communicatie 
onpersoonlijk of zelfs tegenstrijdig is en het 
onnodig veel tijd kost om iets gedaan te 
krijgen.

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

Geïsoleerde afdelingen leiden tot inconsistente 
klantervaringen

Bron: 'State of the Connected Customer', Salesforce Research, juni 2019.

14STATE OF SALES
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48%
van de sales ops-teams 
is tegenwoordig meer 

betrokken bij het beheer 
van functieoverschrijdende 

werkstromen

29%

43%

67%67%

43%

29%

SALESFORCE RESEARCH

In goed presterende organisaties doet 
sales ops veel meer dan een verbindende 
rol spelen tussen verschillende personen 
en processen binnen het salesteam: de 
medewerkers leggen ook contact met 
belangrijke contactpersonen in andere 
teams, waaronder account-based marketeers 
en klantenservicemanagers. 

In deze hoedanigheid kan sales ops voor 
hechtere relaties zorgen en daarmee de 
efficiëntie verbeteren.

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

De beste sales ops-teams dichten de kloof tussen 
verschillende functies

Respondenten: bedrijven met sales ops. 
Meer informatie over de verantwoordelijkheden van sales ops is te vinden op pagina 29.

Slecht presterende 

teams

Gemiddeld 

presterende teams

Uitstekend 

presterende teams

Uitstekend presterende vs. slecht presterende 
salesteams

meer kans om het beheer 
van functieoverschrijdend 
werk door sales ops uit te 
breiden.

2,3X
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Respondenten: sales ops en salesmanagers bij bedrijven die deze tool gebruiken.

Videoconferenties1
Kunstmatige intelligentie (AI)2
Mobiele salesapp(s) voor medewerkers3
CRM-systeem (Customer Relationship Management)4
Tools voor het vinden van salesprospects5

Top 5 van salestools die sinds 2019 een 
grotere meerwaarde bieden

van de sales ops-
professionals zegt dat de 
behoeften op het gebied 

van salestechnologie 
aanzienlijk zijn 

veranderd  
sinds 2019

81%
van de sales ops-
professionals zegt 

dat ze veranderingen 
sneller doorvoeren  

dan in 2019

81%

SALESFORCE RESEARCH

De focus van sales ops blijft grotendeels 
gericht op de technologische middelen 
die de organisatie nodig heeft – en die 
veranderen snel. 

Insight selling, videoconferenties en andere 
salestactieken waarvoor veel technologie 
vereist is, zijn gemeengoed geworden. 
Vooral de inzet van videoconferenties biedt 
bedrijven een steeds grotere meerwaarde. 
Tijdens de huidige pandemie zal dat voor 
niemand als een verrassing komen. Ook 
CRM-systemen en mobiele salesapps met AI 
zijn amper nog weg te denken uit de toolkit 
van salesteams. Hiermee streven sales ops 
ernaar dat teams hun werk zo goed mogelijk 
kunnen doen, of ze nu onderweg zijn of grote 
hoeveelheden data moeten verwerken.

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

De digitale transformatie is in een stroomversnelling beland

van de sales ops-professionals 
zegt dat de digitale 
transformatie sinds 2019 
in een stroomversnelling is 
gekomen.

84%
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Salesorganisaties die gebruikmaken van AI

SALESFORCE RESEARCH

Respondenten: salesmanagers

2,8x

57%

37%

31%

21%

20%

Uitstekend vs. 
slecht presterende 
salesorganisaties

vaker gebruik van AI

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

Dit jaar2018

Gebruik van AI per salesperformanceniveau

Slecht presterende 

salesorganisaties

Gemiddeld presterende 

salesorganisaties

Uitstekend presterende 

salesorganisaties

Een technologie die bijzonder snel terrein 
wint binnen de sales is AI. Hoewel de inzet 
van AI in sales nog niet zo gebruikelijk is als 
in marketing (waar 84% van de professionals 
er gebruik van maakt), is de toepassing ervan 
de afgelopen jaren sterk toegenomen.*

De meeste goed presterende 
salesorganisaties (57%) maken inmiddels 
gebruik van deze technologie om interne 
processen en klantervaringen te verbeteren.

* Bron: 'State of Marketing', Salesforce Research, mei 2020.

De inzet van AI wordt steeds gangbaarder onder de 
beste salesteams

76%
toename
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De gebieden waarop AI de meeste impact heeft

Beter beeld van klantbehoeften1
Prognoses2
Inzicht in activiteiten van salesmedewerkers3
Informatie die concurrentievoordeel biedt4

Persoonlijke ervaring voor klanten7
Tijdbesteding van salesmedewerkers6
Prioritering van leads5

Respondenten: sales ops en salesmanagers bij bedrijven die AI gebruiken.
Gerangschikt op percentage dat melding maakte van 'aanzienlijke' verbeteringen.
Het volledige overzicht is te vinden op pagina 35.

SALESFORCE RESEARCH

De gebruiksscenario's voor AI bestrijken veel 
van de hoofdverantwoordelijkheden van 
salesprofessionals. De grootste impact heeft 
deze technologie echter op het inzicht in 
klantbehoeften, aldus de salesmedewerkers 
zelf. 

Een duidelijk beeld van die behoeften is 
onder alle omstandigheden van cruciaal 
belang. Maar als klantbehoeften zo snel 
veranderen als nu het geval is, kan het 
belang hiervan niet genoeg worden 
benadrukt.

Verder draagt AI aanzienlijk bij aan betere 
prognoses, oftewel: een verbeterd inzicht in 
opportunities. Hierdoor kunnen organisaties 
weloverwogen beslissingen nemen, zelfs in 
deze zeer veranderlijke tijden.

02 Sales operations krijgt 
steeds meer inspraak

De opkomst van AI blijft nergens onopgemerkt
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Hoewel bij sommigen de vrees bestaat dat AI 

mensen in de sales overbodig maakt, is het 

tegenovergestelde het geval.

Salesteams die gebruikmaken van AI groeien 

juist sneller dan andere teams. Hiermee 

wordt een trend voortgezet die we voor het 

eerst zagen in ons onderzoek van 2018.* Bij 

salesorganisaties die AI gebruiken is de kans 

ook kleiner dat bestaande teams moeten 

inkrimpen.

Dit patroon zien we terug bij alle 

salesfuncties die we hebben onderzocht, dus 

zowel bij medewerkers van inside en outside 

sales als bij managers en sales operations.**

Het toegenomen gebruik van AI functioneert 

dus vooral als een verlengstuk van 

menselijke vaardigheden en niet als een 

vervanging ervan. Salesmedewerkers richten 

zich gewoon op complexere taken.

* 'State of Sales', Salesforce Research, mei 2018. 

**  Zie pagina 35 voor meer informatie over AI en de 
personeelsbezetting voor andere salesfuncties. Respondenten: salesmanagers bij bedrijven met zowel een inside als outside sales-afdeling.

Veranderingen in de personeelsbezetting sinds 2019, ingedeeld 
op het gebruik van AI door salesorganisaties

Inside sales

Outside sales

32%57%

55% 25%

11%

Inside sales
40%43% 17%

Inside sales
56%18% 26%

20%

Outside sales
38%37% 25%

Outside sales
15% 51% 34%

Maakt gebruik van AI

Van plan om AI te gaan gebruiken

Niet van plan om AI te gaan gebruiken

Uitgelicht: 
AI en de werving van 
salesmedewerkers AI en personeelswerving gaan hand in hand 

Meer medewerkers Ongewijzigd Minder medewerkers
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VP+ vs. managers/directeuren
vaker volledig vertrouwen 
in het vermogen van hun 
organisatie om deals te 
sluiten.1,3X

SALESFORCE RESEARCH

Waar salesmedewerkers vooral hun oor 
te luisteren leggen en sales ops processen 
aanpast, hebben salesmanagers de lastige 
taak om de koers richting een onzekere 
toekomst te bepalen. 

Hoewel het natuurlijk inherent aan hun 
functie is dat ze vertrouwen uitstralen, zijn 
veel managers ook oprecht optimistisch over 
de stand van zaken.

Opvallend genoeg bestaat er wel een groot 
verschil tussen het vertrouwen van het hoger 
management van een organisatie en dat van 
de managers die meer contact hebben met 
salesmedewerkers en sales ops.

Salesmanagers zijn voorzichtig optimistisch over de 
toekomst

03

Vertrouwen van salesmanagers in de volgende zaken

Sales VP+

Sales VP+

Sales VP+

Salesmanager of 
-directeur

Salesmanager of 
-directeur

Salesmanager of 
-directeur

6% 1%

2%

24%42%27%

29% 8%40%20%

40%31%

40%24%

20% 8% 1%

3%

2%

5%

22% 11%

25% 11%

25% 13%

39%23%

36%22%

Volledig vertrouwen

Weinig vertrouwen Helemaal geen vertrouwen

Veel vertrouwen Redelijk vertrouwen

Huidig vermogen van hun organisatie om deals te sluiten

Flexibiliteit van hun organisatie

Groeistrategie van het bedrijf voor de komende twaalf maanden

Managers focussen op 
herstel en groei
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25% 4,1xBudget

52%

17%

12% vaker

Onder invloed van ingrijpende economische en 
sociale veranderingen worden salesmanagers min 
of meer gedwongen om hun behoeften opnieuw 
onder de loep te nemen. Zo zullen er bij het 
bepalen van de budgetten aan het begin van het 
boekjaar maar weinigen zijn geweest die de huidige 
drastische veranderingen zagen aankomen.

Veel managers geven toe dat ze er nog niet helemaal 
klaar voor zijn om de belangrijkste zakelijke 
prioriteiten aan te passen aan de veranderende 
omstandigheden. Zo voelt bijvoorbeeld slechts 26% 
van hen zich volledig in staat om de cultuur van het 
eigen team aan te passen. En bij 28% geldt dit ook 
voor het veranderen van de vaardigheden van hun 
personeel.

Toch geldt over het geheel genomen dat goed 
presterende managers zich veel beter opgewassen 
voelen tegen de uitdagingen die hen nog te wachten 
staan, vooral op het gebied van technologie en de 
salesstrategie.

Salesmanagers heroverwegen de behoeften van hun 
organisatie

03

Salesmanagers die zich volledig in staat voelen om de volgende 
aspecten aan te passen aan veranderende omstandigheden*

* Zie pagina 37 voor meer informatie over het aanpassingsvermogen van salesmanagers.

Uitstekend vs. 
slecht presterende 

salesmanagers
Gemiddeld

Managers focussen op 
herstel en groei

van de salesmanagers zegt dat 
de digitale transformatie sinds 
2019 in een stroomversnelling 
is gekomen.

77% Uitstekend presterende 

salesmanagers

Gemiddeld presterende 

salesmanagers

Slecht presterende 

salesmanagers

Technologie 6,7x31%

56%

26%

8% vaker

27% 5,7xOrganisatie-
structuur

56%

20%

10% vaker

29% 6,3xStrategie

55%

23%

9% vaker

28% 3,7xVaardigheden 
van personeel

54%

21%

15% vaker

26% 5,6xCultuur

49%

20%

9% vaker
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63%
van de salesprofessionals 
heeft vertrouwen in het 

vermogen van hun organisatie 
om salesmedewerkers te 

trainen/nieuwe vaardigheden 
aan te leren**

88%

18%

60%

SALESFORCE RESEARCH

Salesmanagers heroverwegen de behoeften van hun 
organisatie

03

Tactieken om te voorzien in personeelsbehoeften*

* Respondenten: salesmanagers.

** Respondenten gaven aan 'volledig vertrouwen' of 'veel vertrouwen' te hebben.

Managers focussen op 
herstel en groei

Huidige medewerkers trainen in nieuwe 
vaardigheden64%

Nieuwe medewerkers in dienst nemen47%

Huidige medewerkers ontslaan33%

Uitstekend presterende salesmanagers

Gemiddeld presterende salesmanagers

Slecht presterende salesmanagers

In plaats van rigoureuze veranderingen aan 
te brengen in hun teams, proberen managers 
waar mogelijk te voorzien in veranderende 
personeelsbehoeften door medewerkers om 
te scholen voor nieuwe of gewijzigde functies 
binnen de organisatie.

Dat de beste salesmensen hierbij vooroplopen 
zal geen verrassing zijn, al is de kloof wel 
bijzonder groot: uitstekend presterende 
managers hebben 4,8x meer vertrouwen in 
hun trainingsvaardigheden dan hun slecht 
presterende collega's .

Nu salesactiviteiten minder vaak buiten de 
deur plaatsvinden, ligt de nadruk vooral op 
het omscholen van het outside sales-team. 
Zeventig procent van de organisaties laat 
externe salesmedewerkers nu trainingen 
volgen waarin zij leren vanuit huis te verkopen. 
De focus bij deze trainingen ligt vooral op 
het gebruik van nieuwe technologieën 
en manieren om contact te leggen  
met klanten.
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Top 5 van tactieken waarmee salesmanagers de komende twaalf 
maanden succes denken te boeken

Meer flexibiliteit ten opzichte van klanten1
Verbeterde kwaliteit en toegankelijkheid van data2
Vereenvoudigde salesprocessen3
Gepersonaliseerde communicatie4
Verbeterde functieoverschrijdende samenwerking5

SALESFORCE RESEARCH

Naast het aanleren van nieuwe vaardigheden 
hebben salesmanagers nog veel meer middelen 
tot hun beschikking om hun salesorganisatie een 
succesvolle koers te laten varen. 

De hoogste prioriteit blijft hierbij dat ze zich 
aanpassen aan de klant. Daarin is geen verandering 
gekomen. Voorwaarden die in het verleden prima 
werkten, moeten mogelijk worden herzien nu 
klanten voorzichtiger worden in hun aankopen. 
Managers beseffen dat flexibiliteit cruciaal is en 
noemen dit dan ook als de belangrijkste tactiek 
waarmee ze de komende twaalf maanden succes 
hopen te boeken.

Ook betrouwbare, toegankelijke data – de basis 
voor een goed onderbouwd besluitvormingsproces 
– worden als onmisbaar gezien.

Gelukkig voor salesmanagers staan medewerkers 
met klantcontact achter de tactieken die de 
continuïteit van het bedrijf moeten waarborgen.*

*  Zie pagina 38 voor complete ranglijsten met gekozen 
tactieken per functie.

Flexibiliteit en data bepalen de koers voor de toekomst

03 Managers focussen op 
herstel en groei
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Groeigebieden volgens salesmanagers uit verschillende industrieën

In alle industrieën zullen salesmanagers verschillende pijnpunten bij klanten moeten aanpakken. Hoe kunnen salesteams groei in hun industrie 
stimuleren?

Veel salesmanagers zijn van plan om te gaan experimenteren met nieuwe distributiekanalen (zoals direct-to-consumer) en het vergroten van hun 
geografische spreiding.

* Gerangschikt op percentage dat aangeeft dat een tactiek 'van cruciaal belang' is. Respondenten: salesmanagers.

Vooruitblik: 
Groeistrategieën per industrie

Ga naar salesforce .com/stateofsales/tableau en bekijk meer data uitgesplitst per industrie en land.

Automotive

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Uitbreiding naar nieuwe 
verticale markten

Andere verpakking 
van producten

1

2

3

Media, entertainment en 
communicatie

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Uitbreiding naar nieuwe 
verticale markten

Groei binnen belangrijke 
bestaande accounts

1

2

3

Zakelijke dienstverlening

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Andere verpakking 
van producten

1

2

2

Retail

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Groei binnen belangrijke 
bestaande accounts

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

1

2

3

Technologie

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Groei binnen belangrijke 
bestaande accounts

Uitbreiding van 
distributiekanalen

1

2

3

Transport en horeca

Groei binnen belangrijke 
bestaande accounts

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Uitbreiding van 
distributiekanalen

1

2

3

Consumptiegoederen

1

2

3

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Uitbreiding naar nieuwe 
verticale markten

Financiële 
dienstverlening

1

2

2

Groei binnen belangrijke 
bestaande accounts

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Even vaak genoemd:

Even vaak genoemd:

Uitbreiding naar nieuwe 
verticale markten

Gezondheidszorg, life 
sciences en biotechnologie

1

2

3

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Uitbreiding naar nieuwe 
verticale markten

Andere verpakking 
van producten

Maakindustrie

1

2

3

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

Uitbreiding van 
distributiekanalen

Acquisitie van nieuwe 
klanten

Top 3 van manieren om zakelijke groei de komende twaalf maanden te stimuleren*
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86%
van de 

salesmedewerkers zegt 
zich betrokken te voelen 

bij de uitdagingen van 
klanten

75%
van de 

salesmedewerkers heeft 
persoonlijk contact met 

klanten

83%

SALESFORCE RESEARCH

67%

74%

78%

85%

93%

63

46

74

50

76

45

69

50

75

49

De COVID-19-pandemie heeft geen 
invloed op mijn productiviteit Ik ben minder productief dan voorheen

Salesprofessionals die het eens zijn met de volgende stellingen

48%72%

Uitstekend presterende salesmedewerkers

Gemiddeld presterende salesmedewerkers

Slecht presterende salesmedewerkers

Inside sales-

medewerkers

Sales ops SalessupportOutside sales-

medewerkers

Salesmanagers

74%

67%

78%

85%

93%
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Communicatiegeschiedenis van 
klanten

2%25% 40% 25% 8%

Regionaal nieuws
2%58% 26% 10% 4%

Frequentie waarmee salesmedewerkers informatiebronnen raadplegen ter ondersteuning van hun 
salesactiviteiten

Minstens elke dag Minder vaak dan elke maand NooitMinstens elke week Minstens elke maand

Nationaal nieuws
2%59% 26% 10% 4%

Wijzigingen in de 
personeelsbezetting van klanten

8%15% 29% 30% 18%

Internationaal nieuws
6%38% 35% 15% 6%

Branchenieuws
1%46% 38% 13% 3%

Aankoopgeschiedenis van klanten
2%21% 42% 29% 6%

Activiteiten van concurrenten
3%20% 40% 28% 9%

Nieuws

Inzichten
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Uitdagingen van salesmedewerkers bij het verkrijgen van meer klantinzichten

Salesmedewerkers die vinden dat ze te veel tijd kwijt zijn aan de volgende zaken

Grote uitdaging Redelijke uitdaging

Wanneer sales ops een belangrijke rol 
speelt bij het bepalen van de strategie

Wanneer sales ops de uitvoering van de 
strategie enkel ondersteunt

Onderzoek doen 
naar activiteiten 
van concurrenten

De pipeline 
doornemen

Vaststellen 
wat een klant/
prospect nodig 
heeft

Follow-uptaken 
maken

40% 40%

40% 34%

45% 47%

46% 43%

Respondenten: salesmedewerkers.

Bepalen wat het belangrijkst is

Genoeg tijd hebben
32%

26%

24%

23%

44%

49%

49%

42%Weten hoe informatie kan worden 
geraadpleegd

In staat zijn om conclusies te 
trekken uit data

Grote/redelijke 
verbetering

72%

75%

77%

64%

42% 41%

41% 38%
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Betrokkenheid van sales ops bij het volgende

Analyse van salesperformance
2%

Plannen van salesstrategie
2%

Coördinatie van salesstrategie
2%

Beheer van salestechnologie
4%

Beheer van salestrainingen
5%

Beheer van functieoverschrijdende 
werkstromen

4%

Volledig verantwoordelijk Niet bij betrokkenMedeverantwoordelijk Levert bijdrage

37% 40% 21%

36% 40% 22%

35% 41% 21%

34% 38% 24%

34% 37% 24%

29% 40% 27%

Respondenten: bedrijven met sales operations.
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Respondenten: sales operations en salesmanagers. De categorie 'salesmanagement' uit 2018 is aangepast en bevat geen executives op C-niveau meer, zodat deze aansluit bij de data voor dit jaar.

*Respondenten: sales operations en salesmanagers bij bedrijven die een CRM-systeem gebruiken.

Salesrapportage/-analyse
CRM-systeem (Customer 
Relationship Management)

67% 65%

70% 59%

Salesprognosetools
Oplossing voor salescoaching 
en -training

64% 62%

57% 55%

Belonings-/incentivebeheer
Tools voor het vinden van 
salesprospects

58% 58%

48% 45%

Mobiele salesapp(s) voor 
medewerkers

Automatisering van 
salesprocessen

57% 53%

45% 41%

Tool voor inzicht in klanten Opportunitybeheer
51% 51%

44% 40%

Marketingautomatisering
Informatie die 
concurrentievoordeel biedt

49% 49%

34% 48%

CPQ-oplossing (Configure-
Price-Quote)

PRM-oplossing (Partner 
Relationship Management)

48% 48%

38% 35%

Salesorganisaties die de volgende tools gebruiken

E-mail/CRM-integratie* Account- en contactbeheer
79% 70%

61% 65%

Dit jaar 2018
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Salesprofessionals die vertrouwen hebben in de volgende zaken

Respondenten gaven aan 'volledig vertrouwen' of 'veel vertrouwen' te hebben.

Salesmanagers Salesmedewerkers Sales operations Salessupport

Toekomst van hun 
functie

60%

67%

72%

68%

Veerkracht van hun 
bedrijf op de lange 
termijn

60%

63%

71%

66%

Flexibiliteit van hun 
bedrijf

58%

65%

74%

68%

Vermogen van de 
salesorganisatie om 
salesmedewerkers 
te trainen/nieuwe 
vaardigheden aan te 
leren

56%

62%

71%

66%

Flexibiliteit van de 
salesorganisatie

58%

65%

72%

67%

Groeistrategie van 
het bedrijf voor de 
komende twaalf 
maanden

54%

59%

70%

61%

Vermogen van de 
salesorganisatie om 
deals te sluiten in het 
huidige economische 
klimaat

58%

63%

73%

67%

67% 64%

65% 63%

65% 60%

65%
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73%

88%

91%

Uitstekend presterende 

salesprofessionals

Gemiddeld presterende 

salesprofessionals

Slecht presterende 

salesprofessionals

van de salesmanagers zegt 
dat de behoeften op het 

gebied van salestechnologie 
aanzienlijk zijn veranderd 

sinds 2019

van de salesprofessionals 
zegt dat hun manager 
de prioriteiten van het 
bedrijf duidelijk heeft 

gecommuniceerd

73%

88%

van de salesmanagers zegt 
dat veranderingen sneller 

worden doorgevoerd 
dan in 2019

71%

91%

88%

73%
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Veranderingen in de personeelsbezetting sinds 2019, ingedeeld op het gebruik van AI door 
salesorganisaties
Maakt gebruik van AI

Van plan om AI te gaan gebruiken

Niet van plan om AI te gaan gebruiken

57% 32% 11%

Kanaal-/partnersales
53% 33% 14%

Salessupport
54% 31% 15%

Sales ops
43% 40% 17%

40% 40%
Kanaal-/partnersales

20%

Salessupport
43% 39% 18%

Sales ops
15% 54% 30%

Kanaal-/partnersales
15% 57% 27%

Salessupport
15% 57% 28%

Meer medewerkers Ongewijzigd Minder medewerkers

Sales ops

Respondenten: salesmanagers bij bedrijven met respectievelijk sales ops, kanaal-/partnersales en salessupport.
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40% 42% 18%

Veranderingen in de personeelsbezetting per salesfunctie sinds 2019

Salesmanagers die aangeven de personeelsbezetting op de volgende manieren te willen aanpassen

Huidige medewerkers trainen 
in nieuwe vaardigheden Huidige medewerkers ontslaan

Nieuwe medewerker in 
dienst nemen

Uitstekend presterende 

salesmanagers

Gemiddeld presterende 

salesmanagers

Slecht presterende 

salesmanagers

Respondenten: salesmanagers.

56%
65%

65%

23%

46%60%

30%
37%

42%

41% 41% 17%

36% 38% 26%

39% 42% 19%

Sales operations

Inside sales

Outside sales

Medewerkers kanaal-/
partnersales

Salessupport 39% 42% 20%

Meer medewerkers Wijziging gehandhaafd Minder medewerkers

65%

65%
56%

60% 46%

23%

42%

37%
30%
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Verbetering van de volgende aspecten dankzij kunstmatige intelligentie

Respondenten: sales operations en salesmanagers bij bedrijven die AI gebruiken.

Beter beeld van klantbehoeften
2%

Prognoses
2%

Inzicht in activiteiten van 
salesmedewerkers

2%

Prioritering van leads
2%

Informatie die 
concurrentievoordeel biedt

2%

Tijdbesteding van salesmedewerkers

Persoonlijke ervaring voor klanten

2%

2%

Grote verbetering Geen verbeteringRedelijke verbetering Kleine verbetering

52% 32% 13%

47% 38% 12%

46% 38% 13%

46% 38% 13%

46% 37% 14%

45%

45%

36%

40%

16%

13%
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Belang van de volgende manieren om zakelijke groei de komende twaalf maanden te stimuleren

Uitbreiding van distributiekanalen
3%

Groei binnen belangrijke bestaande 
accounts

1%

Uitbreiding naar nieuwe verticale 
markten

4%

Acquisitie van nieuwe klanten
9%

Uitbreiding naar nieuwe 
internationale markten

4%

Van cruciaal belang

Enigszins belangrijk Helemaal niet belangrijk

Zeer belangrijk Redelijk belangrijk

28% 45% 6%19%

26% 46% 5%21%

26% 43% 21%

23% 35% 10%23%

Andere verpakking van producten
11%22% 34% 10%23%

28% 40% 21%

Respondenten: salesmanagers.

7%

6%
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Vermogen van salesorganisaties om de volgende aspecten aan te passen aan veranderingen

Technologie
1%

Strategie
1%

Vaardigheden van personeel
1%

Cultuur
1%

Organisatiestructuur
1%

Budget
2%

31% 40% 21% 7%

29% 44% 21% 6%

28% 41% 23% 7%

26% 37% 27% 9%

27% 40% 24% 8%

25% 39% 27% 8%

Respondenten: salesmanagers.

Volledig in staat

Enigszins in staat Helemaal niet in staat

Overwegend in staat Redelijk in staat
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Salesmanagers

Meer flexibiliteit ten opzichte van 
klanten

Verbeterde kwaliteit en 
toegankelijkheid van data

Verbeterde kwaliteit en 
toegankelijkheid van data

Verbeterde kwaliteit en 
toegankelijkheid van data

Verbeterde kwaliteit en 
toegankelijkheid van data

Vereenvoudigde salesprocessen Vereenvoudigde salesprocessen

Vereenvoudigde salesprocessen Vereenvoudigde salesprocessenGepersonaliseerde communicatie

Gepersonaliseerde communicatie

Gepersonaliseerde communicatie Gepersonaliseerde communicatie

Verbeterde functieoverschrijdende 
samenwerking

Verbeterde functieoverschrijdende 
samenwerking

Verbeterde functieoverschrijdende 
samenwerking

Verbeterde functieoverschrijdende 
samenwerking

Gewijzigde KPI's Gewijzigde KPI's Gewijzigde KPI's Gewijzigde KPI's

Gewijzigde training van salespersoneel Gewijzigde training van salespersoneel Gewijzigde training van salespersoneel Gewijzigde training van salespersoneel

Gewijzigde criteria voor prioritering 
van leads

Gewijzigde criteria voor prioritering 
van leads

Gewijzigde criteria voor prioritering 
van leads

Gewijzigde criteria voor prioritering 
van leads

Gewijzigde verkoopregio's

Gewijzigde verkoopregio's Gewijzigde verkoopregio's

Gewijzigde verkoopregio's

Gewijzigd salesritme

Gewijzigd salesritme Gewijzigd salesritme

Gewijzigd salesritme

Outside sales-medewerkers

Meer flexibiliteit ten opzichte van 
klanten

Inside sales-medewerkers

Meer flexibiliteit ten opzichte van 
klanten

Sales operations

Meer flexibiliteit ten opzichte van 
klanten
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Meestgenoemde tactieken waarmee salesteams de komende twaalf maanden succes denken te hebben
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SALESFORCE RESEARCH

Demografische informatie

Industrie
Architectuur, techniek en bouw .........................3%

Automotive ...........................................................4%

Communicatie ......................................................2%

Consumptiegoederen ..........................................9%

Energie en nutsvoorzieningen ............................3%

Financiële dienstverlening ..................................7%

Gezondheidszorg ..................................................4%

Horeca ...................................................................2%

Life sciences en biotechnologie .........................2%

Maakindustrie .....................................................16%

Media en entertainment .....................................2%

Overig ....................................................................2%

Retail ....................................................................17%

Technologie ........................................................12%

Transport en horeca .............................................4%

Zakelijke dienstverlening ...................................11%

Type bedrijf
Business-to-business (B2B) ...............................65%

Business-to-business-to-consumer (B2B2C) ...35%

Rol binnen sales
Salesmanagement/hoofd sales ........................11%

Salesmanager of -directeur ...............................26%

Salesmedewerker: inside sales .........................13%

Salesmedewerker: outside sales ......................13%

Salessupport .......................................................15%

Sales operations .................................................22%

Bedrijfsomvang
Klein (21-100 medewerkers) ............................16%

Middelgroot (101-3500 medewerkers) ...........56%

Groot (meer dan 3501 medewerkers) ............28%

Generatie
Babyboomers .....................................................12%

Generatie X .........................................................43%

Millennials ...........................................................44%

Generatie Z ...........................................................1%

Regio
Europa, Midden-Oosten en Afrika ...................53%

Azië/Stille Oceaan ..............................................34%

Noord-Amerika ...................................................13%

Land
Australië/Nieuw-Zeeland ....................................5%

België .....................................................................5%

Canada ..................................................................5%

Duitsland ...............................................................5%

Filipijnen ................................................................3%

Frankrijk .................................................................5%

Hongkong ..............................................................3%

India .......................................................................5%

Italië .......................................................................5%

Japan .....................................................................5%

Nederland .............................................................5%

Polen ......................................................................5%

Scandinavië ...........................................................3%

Singapore ..............................................................3%

Spanje ....................................................................6%

Thailand .................................................................3%

Verenigd Koninkrijk ..............................................5%

Verenigde Arabische Emiraten ...........................1%

Verenigde Staten ..................................................8%

Zuid-Afrika .............................................................4%

Zuid-Korea .............................................................5%

Zwitserland ...........................................................4%
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MEER INFORMATIE >

Sales Resource Center
Lees meer over groeitrends en Trailblazers in sales.

Segmentering per industrie
Segmentering van 'State of Sales'-data per industrie.

MEER INFORMATIE >

MEER INFORMATIE >

Segmentering per land
Segmentering van 'State of Sales'-data per land.

SALESFORCE RESEARCH

Wil je meer tips en inzichten?
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https://www.salesforce.com/resources/sales/#!page=1
https://salesforce.com/StateofSales/countries
https://salesforce.com/StateofSales/industries



