DERDE EDITIE

State of
Sales
Inzichten en trends van ruim
2900 salesprofessionals
wereldwijd

Over dit rapport

State of Sales

2

Voor de derde editie van het rapport 'State of
Sales' heeft Salesforce Research een wereldwijd
onderzoek uitgevoerd onder ruim 2900
salesprofessionals en -managers over de
volgende onderwerpen:
• Welke algemene trends veranderen de rol
van sales?
• Voor welke uitdagingen staan salesteams te
midden van deze veranderingen?
• Welke rol vervullen nieuwe technologieën
zoals kunstmatige intelligentie (AI) nu en in
de toekomst in sales?
De gegevens in dit rapport zijn afkomstig van
een anoniem onderzoek dat van 12 februari
tot en met 15 maart 2018 is gehouden onder
2908 respondenten. De respondenten zijn
fulltimesalesprofessionals in de VS, Canada,
het VK/Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland,
Japan, Australië/Nieuw-Zeeland, Hongkong en
Singapore. De respondenten zijn niet allemaal
klanten van Salesforce. Op pagina 55 vind je
gedetailleerde demografische informatie.
Door afronding van de cijfers komen niet alle
totaalpercentages in dit rapport uit op 100%.
Alle vergelijkende berekeningen zijn uitgevoerd
met de werkelijke uitkomsten (de nietafgeronde cijfers).

1,154

800

954

Salesforce Research biedt datagedreven inzichten waarmee
bedrijven op een compleet nieuwe manier succes kunnen
boeken. Bekijk alle rapporten op salesforce.com/research.
Salesforce Research

Over dit rapport
In dit rapport wordt aan de hand van gegevens
over bedrijfsprestaties gekeken naar patronen
die tot succes leiden. Uitstekend presterende
salesteams hebben hun omzet jaarlijks
aanzienlijk zien stijgen.
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Overzicht van salesperformanceniveaus
24% van alle ondervraagden zijn uitstekend presterende salesteams. Onder de ondervraagde
salesprofessionals bevonden zich B2B-, B2C- en B2B2C-teams.

In dit onderzoek refereren we aan diverse
groepen respondenten, die als volgt zijn
gedefinieerd:
• Salesmedewerkers: Verkopers met een
quotum.
• Salesmanagers: Salesmanagers en
-directeuren.
• Salesteams: Salesprofessionals die namens
hun team hebben gereageerd.
• Verkopers: Alle soorten salesprofessionals,
waaronder salesmedewerkers, salesmanagers
en sales developers.
• Zakelijke afnemers: Medewerkers die
namens hun bedrijf inkopen.

Gemiddeld presterende teams

hebben hun jaarlijkse omzet gelijk
gehouden of licht zien stijgen

69%
Uitstekend presterende teams

Slecht presterende teams

hebben hun jaarlijkse omzet
aanzienlijk zien stijgen

hebben hun jaarlijkse omzet
zien dalen

7%
De verwoording van de onderzoeksvragen varieerde per type respondent:
medewerkers kregen vragen over henzelf en managers/directeuren kregen
vragen over hun teams. Deze verschillen zijn mogelijk niet zichtbaar in het
rapport.
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Samenvatting
Technologie stuwt de verwachtingen
van klanten naar ongekende hoogten
en brengt verkooporganisaties op
onbekend terrein. Verkopers moeten
niet alleen quota halen, maar
zijn ook verantwoordelijk voor de
klanttevredenheid en hebben een
groter takenpakket dan ooit.
Hoe gaat sales daarmee om? Niet
alleen baseren salesafdelingen hun
werkwijze steeds vaker op gegevens,
ze maken ook steeds vaker gebruik van
kunstmatige intelligentie. Daarnaast
zijn er grote veranderingen ten aanzien
van klantloyaliteit, personeelsmodellen
en samenwerking tussen verschillende
functies.
In dit rapport nemen we de
veranderingen in het verkooplandschap
onder de loep. Hier is een overzicht van
de belangrijkste uitkomsten van het
onderzoek.
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Salesteams voldoen niet aan de stijgende verwachtingen van klanten
(zie pagina 6)

Doordat klanten een persoonlijker, adviserend contact verwachten, komt de bulk van de verandering bij de
verkopers terecht. Salesmedewerkers worden steeds meer verantwoordelijk voor klantsucces maar worden tegelijk
ook door allerlei taken overspoeld, zodat ze aangeven nog maar een derde van hun tijd aan verkopen te kunnen
besteden. 57% van de salesmedewerkers verwacht dit jaar hun verkoopquotum niet te halen.

02

Opkomst van de datagedreven aanpak
(zie pagina 11)

Soft skills, zoals goed kunnen luisteren en aandacht hebben voor details, zijn nog steeds cruciaal om deals te
sluiten. Daarnaast wapenen teams zich echter ook steeds meer met datagedreven inzichten. Dat gaat ten koste
van traditionele benaderingen, zoals het prioriteren van leads en het maken van prognoses.
Twee keer zo veel teams prioriteren leads voornamelijk op basis van gegevensanalyses over koopbereidheid
in plaats van hun intuïtie te gebruiken.

03

De impact van kunstmatige intelligentie wordt zichtbaar
(zie pagina 15)

Het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) door salesteams is nog in opkomst, maar het merendeel van de
teams verwacht dat het voor een groot aantal situaties snel de standaard zal worden. Ondanks geruchten in de
branche dat door de inzet van kunstmatige intelligentie salesbanen zullen sneuvelen, blijven bedrijven die AI
gebruiken hun teams uitbreiden. Salesmanagers verwachten dat het gebruik van kunstmatige intelligentie
in 2020 met 155% zal zijn toegenomen.

04

Virtuele verkoop bereikt kantelpunt
(zie pagina 20)

Doordat het tempo van zakendoen versnelt en klanten minder afhankelijk zijn van persoonlijke ontmoetingen,
brengen salesmedewerkers meer tijd door achter een scherm en kantelen personeelsmodellen richting de
binnendienst. De tijd die wordt besteed aan virtueel contact met klanten is 3,2x meer toegenomen dan
de tijd die aan persoonlijke ontmoetingen met klanten wordt besteed.

05

Topsalesteams doorbreken hokjesmentaliteit
(zie pagina 23)

Nu klanten een aankooptraject eisen dat volledig is afgestemd op hun persoon en situatie, kiezen salesteams er
steeds vaker voor collega's van andere afdelingen bij het proces te betrekken. Daarvoor moeten klantgegevens
voor alle afdelingen binnen het bedrijf vrij toegankelijk zijn. 81% van de teams geeft aan dat toegankelijkheid
van alle klantgegevens tijdens het volledige klanttraject belangrijk is.
Salesforce Research
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van klanten

Door technologische innovaties verandert alles in
een razend tempo en salesteams hebben moeite
dit bij te houden: op het moment dat bedrijven
aan de nieuwe norm voldoen, leggen klanten de
lat weer hoger. Goede producten of lage prijzen
alleen zijn niet voldoende. Klanten eisen een
superieure beleving en inzet voor hun succes in
ruil voor klandizie en loyaliteit.
Hoewel dit fenomeen algemeen onderkend
wordt door bedrijven in de B2C-markt, staan
B2B-bedrijven daar niet altijd bij stil. Toch
veranderen de verwachtingen van zakelijke
afnemers op dezelfde manier: 82% wil dezelfde
ervaring als wanneer ze iets voor zichzelf kopen.
Voor serviceteams is een betere klantervaring
misschien gesneden koek, maar voor verkopers
is dit relatief nieuw terrein. Bij het winnen van
deals draait het er meer om dat je de unieke
markten en voorkeuren van klanten begrijpt,
en uiteindelijk dat je voor hen een vertrouwde
adviseur bent.

78% van de zakelijke afnemers
zoekt geen gewone verkopers maar
vertrouwde adviseurs die hun
bedrijf meerwaarde opleveren.

Klanten leggen de lat voor verkoopstandaarden steeds hoger
Klanten met kennis van technologie worden steeds veeleisender en zoeken expliciet naar vertrouwde
adviseurs in plaats van traditionele verkopers.

Percentage zakelijke afnemers dat het eens is met het volgende
Ik wil dezelfde ervaring als wanneer ik iets voor
mezelf koop

82%

Het is eenvoudiger dan ooit om naar een andere
leverancier te gaan

79%

Ik zoek verkopers die mij betrouwbaar advies geven

78%

Ik stel hogere eisen dan ooit aan de manier waarop
bedrijven contact met mij hebben

73%

Ik verwacht dat bedrijven hun werkwijze op mijn
behoeften afstemmen

72%

Ik voel me mondiger dan ooit
(ik ben de baas in mijn relatie met bedrijven)

67%

Bron: Onderzoeksrapport 'State of the Connected Customer', Salesforce Research, april 2018. next line pls
gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the Connected Customer' rapport vermeld.

INZICHT VAN SALESMANAGER
"Als verkopers een noodzakelijk onderdeel van het koopproces willen blijven, moet hun
meerwaarde duidelijker zijn dan ooit."
— Jim Dickie, medeoprichter van CSO Insights
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van klanten

Klanttevredenheid (CSAT) is nu het belangrijkste
ijkpunt voor verkoopsucces, zij het met slechts
een kleine marge. Hiermee bevinden salesteams
zich in goed gezelschap, want voor alle afdelingen
van bedrijven neigen de cijfers naar klantervaring.
Maar hoewel klantervaring een topprioriteit is,
met name voor directies, is er geen algemeen
geaccepteerde manier voor salesteams om hun
rol daarin te meten.
CSAT mag dan een waardig meetgegeven zijn,
het is wel wat vaag. Gerichtere cijfers, zoals
klantgebruik en de Net Promoter Score (NPS),
worden nog niet standaard bijgehouden, maar
daar komt verandering in.
Terwijl salesmanagers hun medewerkers
verantwoordelijk stellen voor een geweldige
klantervaring, sneuvelen de quota. Cijfers zoals
Customer Lifetime Value zijn expliciet gekoppeld
aan zowel ervaring als prestaties.

Sales-KPI's met de hoogste verwachte
tweejaarlijkse groei

+118%
+105%
+94%

Net Promoter Score (NPS)
Nauwkeurigheid pipeline
Customer Lifetime Value (CLV)

De verkoopstrategie verschuift, maar er is geen consensus over het
meten van de klantervaring
Verkoopteams herdefiniëren traditionele meetcriteria met het oog op de klantervaring, maar er is
geen eenduidige manier om die te meten.
Percentage verkoopteams dat de volgende KPI's bijhoudt of wil gaan bijhouden

Klanttevredenheid (CSAT)
Behalen teamquotum
Behalen individueel quotum
Klantbehoud/-verlies
Klantgebruik
(bijv. consumptie, inzet, gebruik)
Conversiepercentage
Activiteit (bijv. aantal gepleegde
telefoontjes, verstuurde e-mails)
Klantenwervingskosten (CAC)
Customer Lifetime Value (CLV)
Nauwkeurigheid pipeline
Net Promoter Score (NPS)

66%

23%

65%

23%

65%

22%

58%

27%

52%

30%

51%

28%

45%

26%

43%

33%

36%
31%
28%

34%
33%
33%

Wordt al bijgehouden
Wordt naar verwachting binnen twee jaar bijgehouden
Bron: salesmanagers en -directeuren
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van klanten

Het is niet eenvoudig om aan de goed ingelichte
en mondige klant van nu te verkopen.
Salesmedewerkers hebben moeite om zich aan
de nieuwe realiteit aan te passen. Meer dan de
helft van de salesmedewerkers verwacht zelfs dit
jaar hun quotum niet te halen.
Dit kan niet volledig op het conto van
onrealistische doelen worden geschreven, want
72% van de salesmedewerkers zegt dat het
management quota op basis van gegevens
instelt. Ons onderzoek wijst op tekortkomingen
in traditionele verkoopmetingen, maar ook in de
benadering van de klantrelatie in het algemeen.
Deze tekortkomingen doen afbreuk aan de
productiviteit van verkopers, terwijl bedrijven
zich juist kunnen onderscheiden door een
goede klantervaring te bieden.

Medewerkers hebben moeite om hun quotum te halen
Het merendeel van de salesmedewerkers verwacht dit jaar hun verkoopquotum niet te halen.

Percentage salesmedewerkers dat verwacht dit jaar het volgende deel
van hun quotum te halen

11%

≤50% van quotum

17%

51-75% van quotum

57% van de salesmedewerkers
verwacht dit jaar hun
verkoopquotum niet te halen.

29%

76-99% van quotum

57%

verwacht
quotum niet
te halen

42%
verwacht
quotum te
halen

16%

>100% van quotum

26%

100% van quotum

Bron: Door afronding van de cijfers vormen de percentages
salesmedewerkers samen mogelijk geen 100%.
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van klanten

Om erachter te komen waar salesmedewerkers
mee worstelen, hoeven we alleen maar
naar hun timemanagement te kijken.
Salesmedewerkers hebben tegenwoordig veel
meer op hun bordje dan vroeger. Ze moeten
niet alleen aan de unieke behoeften van
individuele klanten voldoen, maar ook deals
sluiten die de inkomstenstroom op peil
houden. De dagen zijn echter niet langer
geworden en het resultaat is dat
salesmedewerkers slechts 34% van hun tijd
daadwerkelijk besteden aan verkopen.

Verkopen heeft minder prioriteit dan andere taken

Hun tijd wordt opgeslokt door gegevensinvoer,
het genereren van offertes en andere
administratieve taken. Tijd die ze eigenlijk
zouden moeten besteden aan het opbouwen
van betekenisvolle – en winstgevende –
klantrelaties.

8% H
 andmatig invoeren van

Salesmedewerkers zijn slechts
1⁄3 van hun tijd bezig met verkopen.

Salesmedewerkers zijn 34% van hun tijd daadwerkelijk bezig met verkopen. Het grootste deel van
hun tijd gaat op aan andere taken.

Percentage tijd dat salesmedewerkers in een gemiddelde week aan het volgende besteden

7% Niet-werktijd
7% P rioriteren van leads/
opportunity's

34%

klanten/verkoopinfo

8% I nterne vergaderingen/
trainingen

9% O
 nderzoek naar prospects

66%
Niet
verkopen

9% O
 ffertes genereren,

voorstellen maken en
goedkeuringen verkrijgen

Verkopen



15%

Persoonlijke
ontmoeting met
klanten

11%

Virtueel contact
met klanten

9%



Vinden van prospects


9% V oorbereiding en
9%

Administratieve taken
planning

Bron: Door afronding van de cijfers vormen de percentages
salesmedewerkers samen mogelijk geen 100%.

INZICHT VAN SALESMANAGER
"Succesvolle verkopers besteden meer tijd aan activiteiten die tot verkoop leiden en minder tijd aan
activiteiten die dat niet doen. Je zou 75% van je tijd moeten besteden aan nadenken, gesprekken voeren,
het vinden van prospects en deals sluiten."
— Laura Stack, President en CEO van The Productivity Pro
Salesforce Research
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van klanten

Als je aan een verkoper vraagt wat zijn of haar
werk inhoudt, zal het antwoord waarschijnlijk
niet zijn: "mijn e-mail afhandelen" of "gegevens
invoeren". In werkelijkheid besteden
salesmedewerkers echter veel tijd aan e-mails
of niet direct relevante taken.

Lange takenlijsten laten onvoldoende tijd over voor klanten

Salesmedewerkers zouden veel liever bezig zijn
met hun pipeline en opportunity's, met inzicht
krijgen in de behoeften van hun klanten en het
onderzoeken van het aanbod van concurrenten.
Met andere woorden: salesmedewerkers
besteden veel tijd aan administratieve taken in
plaats van aan een goede relatie met hun klanten.

1
2
3
4
5

Ondanks de voortschrijdende technologie zitten verkopers klem tussen administratieve
klusjes en klantrelaties.

De vijf belangrijkste dingen waarvan verkopers zeggen dat ze er te

E-mails afhandelen
Activiteiten vastleggen
Verkoopgegevens en aantekeningen over klanten invoeren
De juiste contactpersoon vinden
Follow-uptaken maken

De vijf belangrijkste dingen waarvan verkoper zeggen dat ze er te

1
2
3
4
5

veel tijd aan besteden

weinig tijd aan besteden

Onderzoek doen naar activiteiten van concurrenten
Onderzoek doen naar aanbiedingen van concurrenten
Ontdekken wat een klant/prospect nodig heeft
De pipeline doornemen
Onderzoek doen naar de huidige oplossing van een klant/prospect

Bron: salesmedewerkers
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02 Opkomst van de datagedreven aanpak
Goede salesteams gebruikten steeds meer
de inzichten verkregen uit gegevens als
belangrijkste instrument. Ze worden
bijvoorbeeld veelvuldig toegepast bij de
prioritering van leads. In het verleden
vertrouwden salesmedewerkers op hun intuïtie
bij het afwegen van welke opportunity's ze
zouden opvolgen en hoe ze die konden
nurturen. Maar nu salesmedewerkers meer
tijd moeten investeren in diepgaandere
klantrelaties, is intuïtie niet meer voldoende.
Tegenwoordig prioriteren verkoopteams leads
in de eerste plaats op basis van gegevens over
koopbereidheid.

State of Sales

11

Gegevens nemen de plaats in van intuïtie bij het prioriteren van leads
Verkoopteams prioriteren leads tegenwoordig twee keer zo vaak op basis van gegevens over
koopbereidheid als op intuïtie.

Percentage verkopers van wie de leads en opportunity's hoofdzakelijk
op het volgende zijn gebaseerd

33%

Analyse van gegevens over koopbereidheid

zo vaak geneigd om leads te
prioriteren op basis van gegevensanalyse,
en half zo vaak geneigd om te prioriteren
op basis van intuïtie

16%

Intuïtie

14%

Locatie

Toch is datagedreven leadprioritering nog verre
van gemeengoed. Slechts een derde van de
teams gebruikt standaard deze methode.
Andere teams houden vast aan basalere
criteria, zoals locatie, bedrijfsomvang of
functietitel.

13%

Bedrijfsomvang

Uitstekend vs. slecht presterende teams zijn

1,6X

7%

Functietitel

5%
5%

Last in/first out
Alfabetisch

6% 	Geen van de bovenstaande opties (ik prioriteer geen leads)
Bron: salesmedewerkers, -directeuren en -managers
Zie pagina 54 voor een onderverdeling van gegevens naar prestatieniveau.
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02 Opkomst van de datagedreven aanpak
Bij leadprioritering is inzicht in de nuances van
de relatie tussen de prospect en het bedrijf het
meest waardevol voor salesmedewerkers.
Ook hechten ze veel belang aan bijvoorbeeld
de geschatte omzet van een opportunity en de
waarschijnlijkheid van cross- en upselling. Op
basis daarvan kan het voor verkopers zinvol zijn
om de ene opportunity meer prioriteit te geven
dan een andere.
Dit alles zorgt dat er meer nadruk wordt
gelegd op de waarde van leads, in plaats van
op het volume. Dat is een grote verandering
ten opzichte van de traditionele sales- en
marketingdynamiek.
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Verkopers zoeken hulp bij het prioriteren van kostbare tijd
Gedetailleerde kennis van de eerdere of huidige relatie met een klant wordt gezien als het nuttigste
inzicht, maar zeker niet het enige.

Percentage verkopers dat de volgende inzichten als nuttig ziet bij het prioriteren van leads
en opportunity's
Vroegere of huidige relatie met het bedrijf

80%

Geschatte omzet

77%

Inzicht in het bedrijf
(bijv. groei, initiatieven, nieuws, enz.)

77%

Waarschijnlijkheid van cross- en upselling

75%

Betrokken besluitvormers

75%

Referentiewaarde

70%

Geschatte duur dealcyclus

63%

Dealcomplexiteit

58%

Bron: salesmedewerkers, -directeuren en -managers

Salesforce Research

02 Opkomst van de datagedreven aanpak
Sommige ervaren salesmedewerkers die gewend
zijn aan onvoorspelbare opportunity's en
prospects vinden prognoses wellicht onzinnig.
Veel teams hebben echter grote vooruitgang
geboekt door op basis van gegevens tijdige en
accurate prognoses te produceren die tot actie
aanzetten. De helft van alle salesteams zegt dat
hun prognoses nu voornamelijk datagedreven
zijn en slechts 16% zegt dat deze hoofdzakelijk
zijn gebaseerd op intuïtie.
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Er komt een kentering richting datagedreven prognoses
Op het gebied van verkoopprognoses is het keerpunt bereikt: de helft van de teams gebruikt nu
gegevens om tot hun cijfers te komen.

Percentage verkopers van wie de prognoses hoofdzakelijk op het volgende zijn gebaseerd

16%

Onderbuikgevoel, intuïtie,
onderbouwde inschatting
Uitstekend vs. slecht presterende teams gebruiken

1,5X

vaker prognoses op basis van
datagedreven inzichten

Terwijl topteams zelfs nog vaker hun prognoses
op basis van gegevens maken, baseren slecht
presterende verkoopteams hun prognoses
1,7x zo vaak op intuïtie.

50%

Datagedreven
inzichten

34%

Allebei ongeveer evenveel

Bron: alle respondenten
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02 Opkomst van de datagedreven aanpak
Salesteams mogen dan steeds meer beslissingen
nemen op basis van gegevens, het sluiten van
deals blijft mensenwerk. Tenslotte verwacht 81%
van de zakelijke afnemers dat bedrijven hun
behoeften en verwachtingen begrijpen.1 Wat dat
betreft is verkopen een heel persoonlijke activiteit
waarbij veel soft skills komen kijken.
Niet iedereen beschikt echter van nature over alle
soft skills en niet alle behoeften van klanten zijn
direct duidelijk. Het kan jaren duren om sommige
vaardigheden, zoals aandacht voor details en
kennis van de sector, te perfectioneren. Andere,
zoals precies weten wanneer je contact moet
zoeken, zijn niet helemaal mogelijk zonder de
hulp van technologie.
Het merendeel van de verkopers geeft aan dat
het omzetten van een opportunity in een deal
vaak te danken is aan een combinatie van eigen
vernuft en datagedreven inzichten. Het verwerken
van deze inzichten in hun dagelijkse routine is
een opkomende soft skill op zich.

De twee belangrijkste factoren voor
het converteren van prospects zijn
een mix van menselijke vaardigheden
en datagedreven inzichten.

Onderzoeksrapport 'State of the Connected Customer', Salesforce Research,
april 2018.
Sommige gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the Connected
Customer' rapport vermeld.
1
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Met een balans tussen menselijk vernuft en datagedreven inzichten
win je deals
Soft skills zoals luisteren en het opbouwen van een vertrouwensband zijn essentieel voor het
converteren van prospects, maar een scala aan inzichtgedreven factoren is dat ook.
Percentage verkopers dat zegt dat het volgende een grote of zeer grote impact heeft op de
conversie van prospects
Luisteren

78%

Op het juiste moment contact opnemen

76%

Aandacht voor detail laten zien

74%

Bedrijfsreputatie/vertrouwen laten zien

74%

Kennis van de branche laten zien

74%

Kennis van bedrijfsbehoeften laten zien

73%

Een vertrouwensband opbouwen

71%

Betrouwbare partners hebben

67%

Referenties van klanten leveren

62%

ROI laten zien

56%

Bron: salesmedewerkers, -directeuren en -managers
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03 De impact van kunstmatige intelligentie wordt zichtbaar
Salesteams willen meer met hun gegevens doen
dan basale overzichten en analyses maken. In de
nabije toekomst verwachten salesmanagers een
enorme toename van de inzet van intelligente
technologie. Hoewel slechts 21% van de
salesmanagers zegt dat hun bedrijf op dit moment
kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt, zal de inzet
daarvan in de komende twee jaar naar verwachting
een hoge vlucht nemen.

Kunstmatige intelligentie valt op tussen de snelgroeiende
verkooptechnologieën

Salesmanagement voorziet dat AI in
2020 algemeen geaccepteerd is en
54% verwacht er tegen die tijd mee te
werken.

Kunstmatige intelligentie

De verwachte groei van andere voorzieningen voor
het stroomlijnen van taken – van de automatisering
van marketing- en verkoopprocessen tot CPQ-tools
(Configure-Price-Quote) – onderstreept de
opkomst van intelligente technologie.

vaker geneigd om AI te gebruiken
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Salesmanagers verwachten dat hun teams AI sneller zullen omarmen dan andere technologieën.
Andere geavanceerde voorzieningen, zoals automatisering van marketing- en salesprocessen,
scoren ook hoog.
Tien verkooptechnologieën met de hoogste verwachte tweejaarlijkse groei

+155%

Marketingautomatisering

+104%

PRM-systeem
(Partner Relationship Management)
Automatisering van salesprocessen
CPQ-oplossing
(Configure-Price-Quote)

+95%
+86%
+82%

Opportunitymanagement

+80%

Tool voor inzicht in klanten

+79%

Uitstekend vs. slecht presterende teams zijn

4,9X

State of Sales

Mobiele verkoopapps voor
medewerkers

+77%

Tools voor het vinden van
salesprospects

+69%

Informatie die concurrentievoordeel
biedt

+68%

Bron: salesmanagers en -directeuren
Zie pagina 45 voor alle gegevens over de inzet van technologie.
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Uitgelicht

Kunstmatige intelligentie wint
terrein, maar mensen blijven de
ruggengraat van de salesafdeling
De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie
heeft bij veel functies geleid tot angst voor
banenverlies en sales vormt daarop geen
uitzondering. Maar klanten zoeken
tegenwoordig een vertrouwde adviseur die zich
op hun unieke behoeften richt, en dat is bij
uitstek een menselijke bezigheid. AI heeft niet
als doel verkopers te vervangen, maar hen te
helpen beter inzicht te krijgen in de behoeften
van hun klanten en de last van handmatige
taken te verlichten. Op die manier kunnen
verkopers zich volledig richten op hun
adviserende rol.

State of Sales

Verkopers worden niet door kunstmatige intelligentie vervangen
Sales blijft een tak die groeit en de meeste teams breiden het aantal medewerkers uit. Uit de trends
blijkt dat teams die al AI gebruiken in de afgelopen drie jaar vaker extra medewerkers hebben
aangenomen.
Percentage salesteams waarvan het aantal medewerkers in de afgelopen
drie jaar als volgt is gewijzigd
Gebruikt momenteel AI

Wil binnen twee jaar AI gaan gebruiken

Is niet van plan AI te gebruiken

76%

76% van de teams die met AI werken,
hebben sinds 2015 het aantal
salesmedewerkers uitgebreid.

22%

67%

28%

48%

Toegenomen

Deze dynamiek wordt zichtbaar in de trends
rond het aannemen van nieuwe medewerkers
bij salesteams die met AI werken. Het
merendeel van de salesteams breidt het aantal
medewerkers uit, en driekwart van deze teams
werkt al met AI.

16

45%

Gelijk gebleven

3%
5%
7%

Afgenomen

Bron: salesmanagers en -directeuren

INZICHT VAN SALESMANAGER
"AI is digitaal, mensen zijn analoog. Dat is een belangrijk verschil. Wanneer we over voldoende grote
gegevenssets beschikken, kunnen we met recht zeggen dat algoritmen aan hogere normen van
nauwkeurigheid en consistentie voldoen, maar we kunnen algoritmen geen beoordelingsvermogen,
integriteit, creativiteit of compassie bijbrengen."
— Donal Daly, Executive Chairman van Altify, Inc.

Salesforce Research

03 De impact van kunstmatige intelligentie wordt zichtbaar
Gezien het grote aantal salesteams dat
datagedreven prognoses belangrijk vindt, is
het niet verrassend dat AI waarschijnlijk bij
intelligente prognoses de grootste impact zal
hebben – zij het slechts met een kleine marge.
Salesprofessionals verwachten dat inzicht in
opportunity's een bijna even grote invloed zal
hebben. Het merendeel van de verkopers ziet
tevens een grote rol voor AI bij het helpen
prioriteren van leads, het naar boven halen
van accountinzichten en automatische
gegevensinvoer door het vastleggen van
activiteiten.

AI overtreft de verwachtingen

Bijna de helft van de verkopers denkt dat
AI een rol zal spelen bij voorzieningen voor
begeleide verkoop, zoals het classificeren
van opportunity's en het voorstellen van
vervolgstappen.

Leadprioritering (dwz. automatisch
prioriteren van leads waarvan de kans op
conversie gezien de historie het grootst is)

62% van de uitstekend presterende
verkopers voorziet een rol voor
begeleide verkoop die de potentiële
waarde van opportunity's
classificeert en vervolgstappen
voorstelt.
Over het geheel genomen voorzien topteams
twee keer zo vaak als slecht presterende teams
dat de komende jaren AI een belangrijke rol
gaat spelen in hun werk.

State of Sales
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Uitstekend presterende salesteams zijn veel optimistischer dan hun slecht presterende collega's over
de impact van kunstmatige intelligentie in diverse scenario's.
Percentage verkopers dat gelooft dat AI binnen vijf jaar het volgende
zal transformeren of daar een aanzienlijke impact op zal hebben
Intelligente prognoses (dwz. datascienceinzichten in commit, open pipeline en de
waarschijnlijkheid van tijdige levering)

57%

35%

Inzicht in opportunity's (bijv. klantsentiment,
aanwezigheid van concurrenten en
algehele betrokkenheid van de prospect)

39%

32%

Inzicht in accounts (dwz. het naar boven
halen van bedrijfsontwikkelingen die
relevant zijn voor accounts)

34%

Vastleggen van activiteiten (dwz. gegevens
van bronnen zoals e-mail, agenda en
CRM aan elkaar koppelen, zodat records
automatisch kunnen worden bijgewerkt)

34%

Begeleide verkoop (dwz. het classificeren
van opportunity's op potentiële waarde
en effectiviteit van verkoopactiviteiten)

32%
Uitstekend presterende
teams

Uitstekend vs. slecht
presterende teams

47%

1,7x

zo vaak

66%

53%

49%

2,0x

zo vaak

66%

55%

52%

70%

2,0x

zo vaak

65%

1,9x

zo vaak

65%

1,9x

zo vaak

62%

Gemiddeld presterende
teams

1,9x

zo vaak

Slecht presterende
teams

Bron: alle respondenten
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03 De impact van kunstmatige intelligentie wordt zichtbaar
De realiteit is dat de meeste verkoopteams
met weinig tot geen hulp van kunstmatige
intelligentie werken. Maar de teams die wel
over de voorzieningen daarvoor beschikken,
kunnen hun succes wel van de daken
schreeuwen.
Zo beschikt slechts 46% van de
salesmedewerkers bijvoorbeeld over
datagedreven inzichten in de koopbereidheid
van klanten. Maar van deze groep zegt 85% dat
ze hiermee veel effectiever kunnen werken.

Slechts 34% van DE SALESMEDEWERKERS krijgt meldingen voor
het uitvoeren van belangrijke acties
voor een opportunity – maar van
deze groep zegt 85% dat dit hun
effectiviteit vergroot.
Deze kloof is met name opmerkelijk omdat
medewerkers zeggen dat op het juiste moment
contact opnemen een van de belangrijkste
factoren is voor het sluiten van een deal.

State of Sales
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Medewerkers hebben te maken met productiviteitverslindende
informatiehiaten
Hoewel een grote meerderheid van de verkoopmedewerkers een verscheidenheid aan intelligente
voorzieningen handig vindt om zijn werk effectiever te kunnen doen, beschikken relatief weinigen
daarover.
Salesmedewerkers die zeggen over functionaliteit voor het volgende te beschikken
Marktinformatie over klanten/
prospects

Datagedreven inzichten in de
koopbereidheid van klanten

Automatisch naar boven halen van
leads/opportunity's die waarschijnlijk
tot een deal leiden

51%

46%

39%

81%

85%

81%

Voorgestelde vervolgstappen bij een
opportunity

37%

82%
82%
Bron: salesmedewerkers

Meldingen voor het uitvoeren van
belangrijke acties voor een opportunity

34%

85%
85%

Alle medewerkers
Medewerkers met functionaliteit
Medewerkers met functionaliteit
die deze bevorderend vinden
voor hun effectiviteit

03 De impact van kunstmatige intelligentie wordt zichtbaar
Intelligente functionaliteit is gebruikelijker bij
het salesmanagement dan bij medewerkers.
Ten minste de helft van de salesdirecteuren en
-managers heeft inzicht in individuele prestaties
en teamprestaties.

State of Sales
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Het management worstelt met gebrek aan inzichten
Net als hun medewerkers vinden salesmanagers een verscheidenheid aan intelligente functionaliteit
handig voor het bedienen van een mondige klantenkring. Toch beschikken relatief weinig
salesmanagers daadwerkelijk over dergelijke voorzieningen.
Salesmanagers die zeggen over functionaliteit voor het volgende te beschikken

Voor wat betreft intelligente prognoses staan
de meeste salesmanagers echter met lege
handen. Zo krijgt minder dan de helft
meldingen over resources of andere
ondersteuning die hun teams wellicht nodig
hebben. En terwijl datagedreven prognoses de
norm worden, beschikt slechts een derde van
de salesmanagers over intelligente prognoses
die dit proces kunnen automatiseren of die
criteria kunnen overwegen die niet direct voor
de hand liggen.

Slechts 34% van de salesmanagers
beschikt over intelligente
prognoses – en maar liefst 90% van
hen zegt dat deze bevorderend zijn
voor hun effectiviteit.
INZICHT VAN SALESMANAGER
"De enige werkelijke managementinzichten komen van
gegevensanalyse. Observaties zijn leuk, maar kunnen
bedrieglijk zijn. Ingevingen zijn leuk, maar moeilijk te
verdedigen. Gegevens vormen het hart van uitstekend
salesmanagement."
— Jason Jordan, Partner bij Vantage Point Performance

Inzicht in de prestaties van
afzonderlijke medewerkers

Datagedreven inzichten in de
prestatiepatronen van teams

60%

52%

88%

88%

Automatische melding voor
benodigde teamresources

35%

82%
Bron: salesmanagers en -directeuren

Datagedreven inzichten in de
portefeuille die helpen bij het targeten

44%

84%

Intelligente prognoses

34%

90%

Alle salesmanagers
Salesmanagers met functionaliteit
Salesmanagers met functionaliteit
die deze bevorderend vinden voor
hun effectiviteit

04 Virtuele verkoop bereikt kantelpunt
Ondanks dat ze door taken worden overspoeld,
doen verkopers enorm hun best om meer tijd
met klanten en prospects door te brengen.
In een tijd waarin iedereen voortdurend online
is, valt de meeste winst te behalen uit virtueel
contact. Maar liefst 60% van de medewerkers
meldt een toename van het aantal virtuele
bijeenkomsten in de afgelopen drie jaar.
Bovendien zijn er drie keer zo veel
salesmedewerkers die nu minder tijd fysiek
met de klant doorbrengen dan medewerkers
die minder tijd virtueel met de klant
doorbrengen.
Deze verschuivende dynamiek valt samen met
een algemene trend naar meer tijd achter het
beeldscherm bij verkopers in het algemeen.

State of Sales

20

Verkopen is virtueel geworden
De tijd die virtueel met klanten wordt doorgebracht is toegenomen tot drie keer die van een
persoonlijke ontmoeting.
Percentage salesmedewerkers dat meer of minder tijd aan het
volgende besteedt in vergelijking met 2015
Achter een scherm
(dwz. via een computer,
tablet of smartphone)

62%

Virtueel contact met klanten/prospects
(bijv. via Hangouts, Skype, e-mail, enz.)

60%

Persoonlijke ontmoeting met
klanten/prospects

48%
Toegenomen

Werkelijke verandering
sinds 2015

30%

32%

30%
Gelijk gebleven

8%

+12%

8%

+12%

23%

+4%

Afgenomen

Bron: salesmedewerkers

Salesmedewerkers hebben
inmiddels 3x zoveel virtuele als
fysieke contacttijd met klanten.

INZICHT VAN SALESMANAGER
"Kopersvoorkeur is de belangrijkste factor voor de toename van virtuele verkoop. Kopers zijn
digitaal georiënteerd en hebben geen behoefte aan persoonlijke communicatie."
— Trish Bertuzzi, President en Chief Strategist van The Bridge Group

Salesforce Research

04 Virtuele verkoop bereikt kantelpunt
Het feit dat verkopen steeds meer virtueel
gebeurt, wordt weerspiegeld in de trend voor
het aannemen van personeel. Gemiddeld is
het personeel op binnendienstfuncties sinds
2015 met 7% toegenomen en het aantal
buitendienstmedewerkers met 6%.
Verkoopprestaties en de trends met betrekking
tot binnendienstpersoneel gaan hand in hand.
Uitstekend presterende teams hebben 2,3 keer
vaker dan slecht presterende teams
binnendienstmedewerkers aangenomen en
2,7 keer meer buitendienstmedewerkers.
Salesmanagers noemen verschillende redenen
voor de overstap naar een binnendienstmodel,
waaronder betere mogelijkheden voor
specialisering van medewerkers en lagere
kosten, maar de belangrijkste motivator is
verbeterde technologie.
De vijf belangrijkste redenen voor het
aannemen van meer binnendienst- of
buitendienstmedewerkers

1
2
3
4
5

 etere technologie die
B
binnendienstmedewerkers effectiever maakt
 etere mogelijkheden voor specialisering van
B
medewerkers zonder een groter territorium

State of Sales

Binnendienstmedewerkers komen centraal te staan
Sinds 2015 is het aantal binnendienstmedewerkers van het gemiddelde verkoopteam met 7%
toegenomen en het aantal buitendienstmedewerkers met 6%.
Percentage salesteams waarvan het aantal medewerkers in de afgelopen
drie jaar als volgt is gewijzigd

Binnendienstmedewerkers
Uitstekend presterende teams

Gemiddeld presterende teams

Slecht presterende teams

54%

41%

41%

53%

5%

24%

66%

Slecht presterende teams

Gelijk gebleven

Afgenomen
Uitstekend
presterende vs.
slecht presterende
teams

55%

42%

37%

57%

3%

6%

Bron: salesmanagers en -directeuren

2,7x

zo vaak
toegenomen

20%

69%

Toegenomen

Lagere bedrijfskosten

2,3x

10%

Buitendienstmedewerkers

Gemiddeld presterende teams

5%

zo vaak
toegenomen

Toegenomen

Uitstekend presterende teams

Uitstekend
presterende vs.
slecht presterende
teams

Betere teamdynamiek/samenhang
Geschikter voor onze verspreide klantenkring
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11%
Gelijk gebleven

Afgenomen

Bron: salesmanagers en -directeuren

Salesforce Research

Uitgelicht
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Verkoopbevorderende technologie
Het kan helpen om naar de meestgebruikte
verkooptechnologieën te kijken om de
verschuiving naar virtueel verkopen te
verklaren.
Verkooprapportages en -analyses staan boven
aan de lijst met gebruikte technologieën en
worden door meer dan twee derde van alle
teams gebruikt om de status van hun klanten,
hun opportunity's en de pipeline in de gaten
te houden. Andere gegevenstechnologieën
die bij salesteams populair zijn, zijn
systemen voor account- en contactbeheer,
verkoopprognosetools en CRM-systemen
(Customer Relationship Management) die al
deze gegevens op een centrale plek bij elkaar
brengen.
Ook mobiele verkoopapps staan in de top
tien van populaire verkooptechnologieën.
Salesmanagers en -directeuren verwachten
dat het gebruik van mobiele verkoopapps
in 2020 naar 70% zal zijn gestegen (zie
pagina 48) – wellicht om de 73% zakelijke
afnemers tevreden te stellen die zeggen dat
on-demand contact heel belangrijk is voor het
binnenhalen van klandizie.1

Analytics is de meest ingezette verkooptechnologie
Verkooprapportages en -analyses worden door meer dan twee derde van de salesteams gebruikt,
gevolgd door systemen voor account- en contactbeheer en CRM-systemen (Customer Relationship
Management).
Tien meestgebruikte verkooptechnologieën

Verkooprapportages/-analyses

Account- en contactbeheer

58%

Verkoopprognosetools

56%

Oplossing voor verkoopcoaching
en -training

E-mail/CRM-integratie

Belonings-/incentivebeheer

Tools voor salesprospecting

Mobiele verkoopapps voor
medewerkers
 nderzoeksrapport 'State of the Connected Customer', Salesforce Research,
O
april 2018. Sommige gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the
Connected Customer' rapport vermeld.

65%

Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Informatie die concurrentievoordeel
biedt

1

68%

Bron: alle respondenten
Zie pagina 46 voor alle gegevens over de inzet van technologie.

54%
51%
49%
47%
47%
46%
Salesforce Research
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Voor sales is een eenduidig klantbeeld zeer waardevol

Terwijl de directie zich richt op het blij maken
van klanten, onderkennen salesteams dat een
eenduidige ervaring veel meer vraagt dan alleen
interactie met sales. 75% van de zakelijke
afnemers zegt zelfs dat eenduidige processen
voor interactie met marketing, sales en service
heel belangrijk zijn om hun klandizie binnen te
halen.1

Een grote meerderheid van de verkopers noemt één centraal klantbeeld voor marketing, sales en
service belangrijk voor uiteenlopende doelen die van invloed zijn op de winstgevendheid.

Percentage verkopers dat zegt dat een eenduidig klantbeeld belangrijk is voor het volgende

77% van de salesmedewerkers zegt dat
samenwerking met andere afdelingen heel
belangrijk is voor de verkoop. Dit model lijkt op
verkopen in teams, waarbij diverse perspectieven
van de hele customer journey zijn opgenomen.
81% geeft aan dat deze benadering alleen
gaat werken als alle klantgegevens tijdens de
hele customer journey beschikaar zijn. Teams
vertrouwen steeds meer op dit 360 graden
klantoverzicht met gegevens van onder andere
marketingcampagnes en de servicehistorie om
niet alleen de klanttevredenheid te vergroten,
maar ook de eigen productiviteit op te
schroeven.
In de warboel van verschillende legacy
systemen en API's zijn voor een echt 360 graden
klantoverzicht gekoppelde gegevensbronnen
nodig. Helaas beschikt slechts 49% van de
salesteams over dergelijke volledige
geïntegreerde systemen.

Klanttevredenheid vergroten

88%

Nieuwe klanten binnenhalen

86%

Meer deals sluiten

83%

Proactiviteit van medewerkers vergroten

83%

Klantverlies terugdringen/klantenbinding vergroten

79%

Medewerkers in staat stellen verder te kijken dan
transacties

79%

Gemiddelde dealomvang/orderwaarde vergroten

75%

Verkoopcycli verkorten

71%

Bron: alle respondenten

Uitstekend vs. slecht presterende teams hebben

2,1X

vaker dan slecht presterende teams
volledig geïntegreerde systemen

1

 nderzoeksrapport 'State of the Connected Customer', Salesforce Research, april 2018.
O
Sommige gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the Connected Customer'
rapport vermeld.
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Samenwerking met marketing leidt tot hogere verkoop

Voor gezamenlijk verkopen moeten sales en
marketing op elkaar zijn afgestemd. 74% van de
zakelijke afnemers zegt immers dat als verkopers
hen als klant willen binnenhalen, ze op de hoogte
moeten zijn van marketingcampagnes en acties.1
Maar echt gezamenlijk verkopen gaat verder dan
de acties en aanbiedingen kennen. Belangrijk is
dat verkopers precies weten aan welke acties en
aanbiedingen klanten behoefte hebben. Deze
afstemming is een best practice geworden; op elk
prestatieniveau zegt het merendeel van de teams
over alle benodigdheden te beschikken om te
kunnen samenwerken en naar gezamenlijke
doelen en cijfers toe te kunnen werken.

Uitstekend presterende verkoopteams delen vaak gemeenschappelijke cijfers en gegevensbronnen
met elkaar. En heel belangrijk, ze weten meestal ook waarom ze een lead krijgen.
Percentage verkopers dat instemt met de volgende stellingen
over hun relatie met marketingcollega's

Uitstekend vs. slecht
presterende teams

Sales- en marketingteams delen
gemeenschappelijke doelen/cijfers

vaker dan bij
slecht presterende teams weten de leden
waarom marketing een lead aan hen doorgeeft

56%

Ik begrijp altijd waarom het
marketingteam een lead aan me
doorgeeft

Een ander verschil tussen uitstekend presterende
salesteams en hun slecht presterende collega's is
het veelvuldige gebruik van account-based
marketing (ABM) – marketing die zich richt op
één specifiek account. Maar liefst 80% van de
uitstekend presterende teams doet dit, terwijl van
de slecht presterende slechts 47% deze manier
van marketen toepast.

85%
75%

1,5x

47%
Uitstekend presterende
teams

zo vaak

zo vaak

zo vaak

1,9x

zo vaak

80%
71%

Gemiddeld presterende
teams


Onderzoeksrapport
'State of the Connected Customer', Salesforce Research, april 2018.
Sommige gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the Connected Customer'
rapport vermeld.

83%

82%
76%

57%

Sales- en marketingteams passen
gezamenlijk account-based
marketing toe

1

1,3x

71%

43%

Sales en marketing hebben een
standaardproces voor samenwerking

Bron: alle respondenten

86%
79%

66%

Er is een vrije en open stroom van
klantgegevens tussen sales- en
marketingteams

1,9X

1,4x

61%

Sales- en marketingteams beschikken
over alles wat ze nodig hebben om te
kunnen samenwerken

Uitstekend vs. slecht presterende teams

88%
77%

1,4x

zo vaak

1,7x

zo vaak

Slecht presterende
teams
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Een gezamenlijke verkoopstructuur stopt niet
bij verkoop en marketing. 77% van de zakelijke
afnemers verwacht dat verkopers op de hoogte
zijn van service-interacties.1

Afstemming tussen sales en service wordt de norm

Bedrijven worden steeds vaker beoordeeld op
de kwaliteit van hun klantenservice, waardoor
medewerkers goed op de hoogte moeten
blijven van de behoeften van hun klanten.
Sterker nog, een nauwe samenwerking tussen
sales- en serviceteams kan opportunity's naar
boven brengen die anders onopgemerkt
zouden blijven.

Percentage verkopers dat instemt met de volgende stellingen
over hun relatie met servicecollega's

Samenwerking, gemeenschappelijke doelen
en gedeelde klantgegevens zijn nu
standaardpraktijken voor alle sales- en
serviceteams, waarbij uitstekend presterende
teams wederom vooroplopen.

Servicemedewerkers geven
proactief opportunity's aan
salesmedewerkers door

Uitstekend vs. slecht presterende teams

1,6X

vaker dan bij slecht presterende
teams geven servicemedewerkers opportunity's
door

25

Binnen het hele prestatiespectrum is het merendeel van de salesteams nu toegerust om met
servicecollega's samen te werken en hebben zij daar ook de processen voor geïmplementeerd.

Er is een vrije en open stroom van
klantgegevens tussen sales- en
serviceteams

Uitstekend vs. slecht
presterende teams

59%

Sales- en serviceteams beschikken
over alles wat ze nodig hebben om te
kunnen samenwerken

1,4x

83%
79%

1,3x

83%

1,6x

65%

53%

Sales- en serviceteams delen
gemeenschappelijke doelen/cijfers

59%

Sales- en serviceteams hebben
standaardprocessen voor
samenwerking

Bron: alle respondenten

84%
74%

54%
Uitstekend presterende
teams

72%

zo vaak

zo vaak

zo vaak

81%
74%

1,4x

81%
74%

1,5x

Gemiddeld presterende
teams

zo vaak

zo vaak

Slecht presterende
teams

INZICHT VAN SALESMANAGER
"Een aantrekkelijke en betekenisvolle klantervaring is alleen mogelijk wanneer zowel sales, service als
marketing zich focust op het behalen en meten van klantsucces in plaats van eigen, losse doelen."
— Tiffani Bova, Global Customer Growth and Innovation Evangelist bij Salesforce
1


Onderzoeksrapport
'State of the Connected Customer', Salesforce Research, april 2018.
Sommige gegevens worden mogelijk niet in het 'State of the Connected Customer'
rapport vermeld.

Salesforce Research

Uitgelicht
Kanaalpartners vergroten het
bereik van sales
Van de verkopers bij bedrijven met kanaalof partnerprogramma's zegt 72% dat deze
belangrijk zijn voor hun verkoopprocessen.
Dergelijke strategieën kunnen het werkgebied
van kernteams vergroten naar nieuwe sectoren,
territoria en segmenten zonder dat dit veel
extra overhead met zich meebrengt.
Maar omdat klanten dezelfde benadering en
mogelijkheden verwachten bij elk contact,
letten verkoopmanagers erop dat ze hun
partners van de juiste resources voorzien.
Het merendeel van de salesmedewerkers bij
bedrijven met partnerverkoopprogramma's
geeft prioriteit aan zaken als resources voor
opportunitymanagement, funding voor
marketing development, voorzieningen voor
gedistribueerde marketing en kanaalanalytics.
Maar uitstekend presterende teams
onderscheiden zich van slecht presterende
teams door ook grote waarde te hechten aan
aanvullende resources, zoals ondersteuning
bij activiteiten, learning management en
geautomatiseerde onboarding.
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Topteams delen resources met kanaalpartners
Veel salesteams zijn het erover eens dat kanaalpartners over de juiste resources moeten beschikken.
Uitstekend presterende teams hechten echter veel meer waarde aan learningmanagementsystemen en geautomatiseerde onboarding.
Percentage verkopers die de volgende channel-/
partnerverkoopresources belangrijk vinden

Uitstekend vs. slecht
presterende teams

Gekwalificeerde leads

62%

Ondersteuning bij activiteiten

46%

Opportunity management

59%

Learning Management System (LMS)

41%

32%

Bron: Salesmedewerkers van kanaal/partners
OF salesdirecteuren en -managers van teams
die werken met kanaal-/partnerprogramma's

82%
77%

1,3x

Uitstekend presterende
teams

zo vaak

zo vaak

80%
70%

1,4x

80%

2,0x

67%

60%

77%

Gemiddeld presterende
teams

zo vaak

zo vaak

1,3x

zo vaak

2,4x

zo vaak

77%
72%
62%

Funding voor marketing development

zo vaak

1,8x

79%
70%
63%

Voorzieningen voor gedistribueerde
marketing

1,4x

83%
74%

64%

Kanaalanalytics

Geautomatiseerde onboarding

86%
76%

1,2x

zo vaak

Slecht presterende
teams

Conclusie
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Vier manieren om meer verkoop en een hogere klanttevredenheid te bereiken
04
03
02
01

Maak tijd
 te verkopen
om

Tegenwoordig heb je veel meer
nodig dan een goed product en
de juiste prijs om deals te
winnen en loyaliteit te kweken.
Als verkoper moet je verder
kijken dan de transactie en een
gedegen inzicht in de unieke
behoeften, verwachtingen en
situatie van je klant tonen. Teams
waarvan de medewerkers gebukt
gaan onder taken en processen
hebben meer moeite om aan de
hoge verwachtingen van klanten
te voldoen.

Vervang intuïtie

door
inzicht

Er wordt wel gezegd dat
verkopen een kunst is – maar dat
betekent niet dat we de
wetenschap kunnen negeren.
Salesteams in het algemeen en
met name uitstekend
presterende teams benaderen
het verkopen op een nieuwe
manier: ze scherpen hun
vaardigheden aan met
datagedreven inzichten.
Naarmate deze inzichten meer
in de processen van de teams
inslijten, raken de teams die
deze inzichten ontberen
achterop.

Profiteer van

kunstmatige
intelligentie

De verwachting is dat
kunstmatige intelligentie de
saleswereld sneller zal veroveren
dan enige andere technologie –
en dat is ook geen wonder, want
teams verwachten hier enorm
veel van voor een scala aan
scenario's. Teams die AI niet als
een bedreiging zien maar juist
omarmen om beter te kunnen
presteren, hebben wellicht een
voorsprong op de concurrentie.
Zij kunnen beter voldoen aan
de verwachtingen van hun
klanten en deze zelfs
voorspellen.

Schaar je samen

achter
de customer
journey

Nu de klantervaring draait
om consistentie, context en
personalisering, is verkopen een
teamsport met de medewerkers
als spitsen. Voor optimale
interactie met klanten is het
essentieel dat niet alleen sales
en marketing of sales en service
gegevens delen, maar dat ze alle
drie toegang hebben tot alle
gegevens.

Salesforce Research

Landprofielen*

* Culturele (voor)oordelen zijn van invloed op de
onderzoeksresultaten in verschillende regio's.

Salesforce Research

Landprofiel
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Verenigde Staten (500 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
73%
Behalen teamquotum

69%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

68%

Klanttevredenheid (CSAT)

Behalen individueel quotum

71%

70%

Verkooprapportages/-analyses

66%

Account- en contactbeheer

Verkoopprognosetools

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+101%

+153%

Net Promoter
Score (NPS)

+91%

Nauwkeurigheid
pipeline

+75%

Customer Lifetime
Value (CLV)

Behalen van quotum door medewerkers

58%

+91%

Kunstmatige
intelligentie

23%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

64%
+18%

Werkelijke
verandering

43%
+5%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk
op basis van:**

35%

Verkopen

65%

46%

Andere taken

38%

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

18%
30%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams

83%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

52%

16%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

Marketingautomatisering

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

+86%

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

PRM-oplossing
(Partner Relationship
Management)

78%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Landprofiel
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Canada (300 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
74%
Behalen teamquotum

69%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

64%

Behalen individueel quotum

Klanttevredenheid (CSAT)

75%
Verkooprapportages/-analyses

67%

63%

Account- en contactbeheer

Verkoopprognosetools

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+212

+226

Net Promoter
% Score (NPS)

+135

Nauwkeurigheid
% pipeline

+97

Klantenwervings% kosten (CAC)

Kunstmatige
% intelligentie

Behalen van quotum door medewerkers

51%

13%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

57%
+15%

Werkelijke
verandering

40%
+3%

Werkelijke
verandering

+142

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

+162

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

PRM-oplossing
(Partner Relationship
% Management)

Tool voor inzicht
% in klanten

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

37%

Verkopen

29%

63%

52%

Andere taken

18%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

12%
37%

51%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

77%

Service

76%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting
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Verenigd Koninkrijk/Ierland (300 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
75%

82%
Klanttevredenheid (CSAT)

Behalen teamquotum

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

72%
Behalen individueel quotum

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

+92

Nauwkeurigheid
% pipeline

+69

Net Promoter Score
% (NPS)

75%
Verkooprapportages/-analyses

+63

Customer Lifetime
% Value (CLV)

CPQ-oplossing
(Configure-Price% Quote)

+126
26%

+11%

Werkelijke
verandering

25%
-2%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

35%

65%

40%

Andere taken

37%
31%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

53%

23%

Samenwerking met andere teams

81%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

16%

Verkopen

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

Automatisering van
salesprocessen

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

45%

+95%

Kunstmatige
intelligentie

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

+112%

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

66%
Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

64%

67%
Account- en contactbeheer

77%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research
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Frankrijk (300 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
69%

67%

Klanttevredenheid (CSAT)

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

61%

Behalen teamquotum

74%

Behalen individueel quotum

Account- en contactbeheer

72%
Verkooprapportages/-analyses

60%
Oplossing voor verkoopcoaching
en -training

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+135%

+136%

+126%

Customer Lifetime
Value (CLV)

Net Promoter
Score (NPS)

+122%

Klantenwervingskosten (CAC)

Behalen van quotum door medewerkers

56%

+135%

Automatisering van
salesprocessen

25%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

70%
+13%

47%

Werkelijke
verandering

+2%

Werkelijke
verandering

Kunstmatige
intelligentie

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

+118%

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

Marketingautomatisering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

34%

Verkopen

29%

66%

Andere taken

60%

11%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

18%
45%
37%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

77%

Service

77%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting
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Duitsland (322 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
73%
Klanttevredenheid (CSAT)

60%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

58%

Behalen individueel quotum

68%

Klantbehoud/-verlies

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

+211

Net Promoter
% Score (NPS)

+171

Customer Lifetime
% Value (CLV)

+88

Nauwkeurigheid
% pipeline

CPQ-oplossing
(Configure-Price% Quote)

+221
33%

+7%

Werkelijke
verandering

65%
+6%

Werkelijke
verandering

+128%

Opportunity
management

Kunstmatige
intelligentie

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

57%

+189%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

56%

Informatie die
concurrentievoordeel biedt

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

53%

64%

Account- en contactbeheer

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

33%

Verkopen

33%

67%

Andere taken

57%
11%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

14%
34%

52%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

84%

Service

84%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting
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Landprofiel

State of Sales

34

Nederland (232 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
67%
Klanttevredenheid (CSAT)

52%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

50%

Klantenwervingskosten (CAC)

66%

Klantbehoud/-verlies

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

+180

Nauwkeurigheid
% pipeline

+141

Net Promoter
% Score (NPS)

Klantgebruik (bijv.
consumptie, inzet,
% gebruik)

+87

+137

+11%

66%

Werkelijke
verandering

+7%

Werkelijke
verandering

+106

33%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

32%

Verkopen

68%

49%

Andere taken

31%
20%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

82%

Service

+90

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

68%

Informatie die
concurrentievoordeel
% biedt

PRM-oplossing
(Partner Relationship
% Management)

Kunstmatige
% intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

E-mail/CRM-integratie

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

59%

Account- en contactbeheer

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

41%

66%

CRM-systeem (Customer
Relationship Management) en
verkooprapportages/-analyses

75%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

17%
31%

53%

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting
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Japan (300 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
78%
Behalen teamquotum

74%
Behalen individueel quotum

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

56%

67%

Klantbehoud/-verlies

56%

Verkooprapportages/-analyses

52%

Informatie die concurrentievoordeel
biedt

Account- en contactbeheer

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+125%

+550%

Nauwkeurigheid
pipeline

+92%

Customer Lifetime
Value (CLV)

+64%

Net Promoter Score
(NPS)

Behalen van quotum door medewerkers

54%

Kunstmatige
intelligentie

11%

+10%

34%

Werkelijke
verandering

+1%

Werkelijke
verandering

Automatisering van
salesprocessen

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

43%

+141%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

Marketingautomatisering

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

+233%

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

38%

Verkopen

62%

Andere taken

56%

26%

24%

18%

30%

47%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

62%

Service

57%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting
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Australië/Nieuw-Zeeland (300 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
63%
Klanttevredenheid (CSAT)

59%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

53%

Behalen individueel quotum

60%

Klantbehoud/-verlies

54%

Verkooprapportages/-analyses

53%

Verkoopprognosetools

Account- en contactbeheer

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+130

+142

Net Promoter
% Score (NPS)

+98

Klantenwervings% kosten (CAC)

+92

Nauwkeurigheid
% pipeline

Kunstmatige
% intelligentie

Behalen van quotum door medewerkers

70%

31%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

57%
+6%

Werkelijke
verandering

52%
+4%

Werkelijke
verandering

Mobiele verkoopapps
voor medewerkers

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

+94%

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

+117%

Informatie die
concurrentievoordeel biedt

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

31%

Verkopen

69%

Andere taken

54%

30%
17%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

12%
35%

54%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

78%

Service

71%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Landprofiel

State of Sales
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Hongkong (163 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
60%

58%

Behalen individueel quotum en
teamquotum

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

57%

Klanttevredenheid (CSAT)

72%

Klantgebruik (bijv. consumptie, inzet,
gebruik)

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*
Customer
Lifetime Value
% (CLV)

+136

+106%

Nauwkeurigheid
pipeline

+100%

Verkooprapportages/-analyses

Net Promoter Score
(NPS)

+176

+144

Kunstmatige
% intelligentie

Marketing% automatisering

23%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

70%
+15%

51%

Werkelijke
verandering

+2%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

34%

66%

Andere taken

49%

40%
40%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

43%

11%

Samenwerking met andere teams

80%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

17%

Verkopen

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

+132

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

PRM-oplossing
(Partner Relationship
% Management)

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

63%
Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

66%

66%
Account- en contactbeheer

75%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Landprofiel

State of Sales

38

Singapore (191 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
67%
Behalen teamquotum

65%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

59%

Behalen individueel quotum

65%

Conversiepercentage

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*
Customer
Lifetime Value
% (CLV)

+135

+123%

Klantenwervingskosten (CAC)

+118%

Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Net Promoter Score
(NPS)

+216%

+131%

Kunstmatige
intelligentie

24%

+17%

Werkelijke
verandering

41%
+5%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

35%

65%

40%

Andere taken

40%
45%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

44%

20%

Samenwerking met andere teams

76%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

12%

Verkopen

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

Marketingautomatisering

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

75%

+131%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

Tools voor
salesprospecting

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

58%
Verkoopprognosetools

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

68%

62%

Verkooprapportages/-analyses

70%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Sectorprofielen

Salesforce Research

Sectorprofiel

State of Sales

40

Retail en consumptiegoederen (900 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
67%
Klanttevredenheid (CSAT)

62%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

61%

Behalen teamquotum

68%

Behalen individueel quotum

65%

Verkooprapportages/-analyses

Account- en contactbeheer

61%
Verkoopprognosetools

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+129

+135

Net Promoter
% Score (NPS)

+105

Customer Lifetime
% Value (CLV)

+100

Nauwkeurigheid
% pipeline

Behalen van quotum door medewerkers

63%

+106

Kunstmatige
% intelligentie

Opportunity
% management

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

25%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

64%
+10%

Virtueel
contact
Werkelijke
verandering

52%

Persoonlijke
ontmoeting

+6%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

35%

Verkopen

65%

49%

Andere taken

36%

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

17%
32%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams

81%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

51%

15%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

+103%

CPQ-oplossing
(ConfigurePrice-Quote)

80%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Sectorprofiel

State of Sales

41

Financiële dienstverlening (336 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
67%
Behalen teamquotum

62%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

55%

Klanttevredenheid (CSAT),
behalen individueel quotum
en klantbehoud/-verlies

68%

Conversiepercentage

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

+91

Net Promoter
% Score (NPS)

+89

Nauwkeurigheid
% pipeline

+73%

Klantgebruik
(bijv. consumptie,
inzet, gebruik)

+120

Kunstmatige
% intelligentie

31%

+10%

Werkelijke
verandering

53%
+5%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

32%

Verkopen

68%

54%

Andere taken

33%

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

13%
34%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams

76%

Marketingautomatisering

54%

13%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

+71%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

61%

+98%

PRM-oplossing
(Partner Relationship
Management)

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

62%
Account- en contactbeheer

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

50%

65%

Verkooprapportages/-analyses

70%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Sectorprofiel

State of Sales

42

Maakindustrie (321 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
71%

69%

Behalen individueel quotum

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

63%

Behalen teamquotum

68%

Klanttevredenheid (CSAT)

62%

Verkooprapportages/-analyses

Account- en contactbeheer

56%
Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+112

+248

Customer Lifetime
%Value (CLV)

+111

Nauwkeurigheid
% pipeline

+94

Net Promoter
% Score (NPS)

Kunstmatige
% intelligentie

Behalen van quotum door medewerkers

59%

18%

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

63%
+13%

44%

Persoonlijke
ontmoeting

Werkelijke
verandering

+1%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

37%

Verkopen

63%

51%

Andere taken

32%
17%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

75%

Service

+110%

PRM-oplossing
(Partner Relationship
Management)

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

+176%

Marketingautomatisering

69%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

19%
35%

46%

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Sectorprofiel

State of Sales

43

Gezondheidszorg en life sciences (161 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
71%
Behalen teamquotum

69%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

65%

Behalen individueel quotum

Klanttevredenheid (CSAT)

66%

63%

Account- en contactbeheer

Verkooprapportages/-analyses

61%
Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

+125

+221

Nauwkeurigheid
% pipeline

+115

Net Promoter
% Score (NPS)

+91%

Customer Lifetime
Value (CLV)

Behalen van quotum door medewerkers

56%

21%

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

59%
+14%

Werkelijke
verandering

46%
+4%

Werkelijke
verandering

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

33%

Verkopen

67%

52%

Andere taken

35%

Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Service

16%
30%

Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams

73%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

54%

14%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken

Marketing

+104

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

CPQ-oplossing
(Configure% Price-Quote)

Automatisering van
salesprocessen

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

+114%

Kunstmatige
% intelligentie

70%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Sectorprofiel

State of Sales

44

Telecommunicatie en media (135 salesprofessionals)
Belangrijkste cijfers voor sales

Belangrijkste technologieën voor sales

Belangrijkste KPI's die momenteel door salesteams worden
bijgehouden*
71%
Klanttevredenheid (CSAT)

62%

Belangrijkste technologieën die momenteel door salesteams
worden gebruikt

60%

Behalen individueel quotum en
klantgebruik (bijv. consumptie,
inzet, gebruik)

72%

Conversiepercentage

Verkooprapportages/-analyses

Belangrijkste KPI's voor verwachte groei in de komende
twee jaar*
Customer
Lifetime Value
% (CLV)

+150

+125

Net Promoter
% Score (NPS)

+106%

Nauwkeurigheid
pipeline

+147%

+131%

Automatisering van
salesprocessen

31%

+11%

Werkelijke
verandering

48%
+5%

Werkelijke
verandering

+121

Datagedreven verkoop

Medewerkers hebben de hoeveelheid tijd die ze besteden aan
contact met klanten/prospects in de afgelopen drie jaar op de
volgende manieren vergroot:

50%

CPQ-oplossing
(Configure% Price-Quote)

van de salesteams maakt op dit moment gebruik van kunstmatige intelligentie

Tijdsbesteding van medewerkers

Persoonlijke
ontmoeting

Marketingautomatisering

Gebruik van kunstmatige intelligentie

van de salesmedewerkers verwacht dit jaar het jaarlijkse verkoopquotum niet te halen

Virtueel
contact

59%
Een CRM-systeem (Customer
Relationship Management)

Belangrijkste technologieën voor verwachte groei in de
komende twee jaar*

Behalen van quotum door medewerkers

52%

65%
Account- en contactbeheer

Salesteams prioriteren leads hoofdzakelijk op
basis van:**

31%

Verkopen

26%

69%

54%

Andere taken

20%

Salesteams voorspellen verkopen hoofdzakelijk
op basis van:

12%
36%

53%

De tijd die medewerkers in een
gemiddelde week besteden aan
verkopen vs. andere taken
Analyse van gegevens over koopbereidheid
Intuïtie
Overig

Samenwerking met andere teams
Salesteams die gemeenschappelijke doelen en cijfers delen met:
Marketing

80%

Service

76%

* Bron: salesmanagers en -directeuren
** Bron: salesdirecteuren, -managers en -medewerkers

Datagedreven inzichten
Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde
inschatting

Salesforce Research

Bijlage

Salesforce Research

Bijlage

State of Sales

Percentage salesteams dat de volgende technologieën gebruikt
Verkooprapportages/-analyses

68%

Account- en contactbeheer

65%

Een CRM-systeem (Customer Relationship Management)

58%

Verkoopprognosetools

56%

Oplossing voor verkoopcoaching en -training

54%

E-mail/CRM-integratie

51%

Belonings-/incentivebeheer

49%

46

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

Uitstekend vs.
slecht presterende
teams

68%

69%

58%

1,2x zo vaak

67%

64%

57%

1,2x zo vaak

62%

59%

42%

1,5x zo vaak

62%

56%

40%

1,6x zo vaak

60%

54%

43%

1,4x zo vaak

60%

50%

32%

1,8x zo vaak

56%

48%

35%

1,6x zo vaak

Tools voor salesprospecting

47%

57%

46%

30%

1,9x zo vaak

Informatie die concurrentievoordeel biedt

47%

55%

45%

42%

1,3x zo vaak

46%

57%

44%

30%

1,9x zo vaak

45%

52%

44%

31%

1,6x zo vaak

43%

51%

42%

29%

1,8x zo vaak

42%

53%

41%

23%

2,3x zo vaak

49%

39%

24%

2,1x zo vaak

44%

36%

20%

2,2x zo vaak

45%

33%

16%

2,8x zo vaak

36%

21%

7%

4,9x zo vaak

Mobiele verkoopapps voor medewerkers
Tool voor inzicht in klanten
Opportunity management
Automatisering van salesprocessen
CPQ-oplossing (Configure-Price-Quote)

40%

PRM-oplossing (Partner Relationship Management)

37%

Marketingautomatisering
Kunstmatige intelligentie

35%
24%

Bron: alle respondenten

Salesforce Research

Bijlage

State of Sales

Percentage salesteams dat in 2016 de volgende technologieën gebruikte vs. percentage
dat deze momenteel gebruikt
Verkooprapportages/-analyses**

65%
61%

Account- en contactbeheer
CRM-systeem
(Customer Relationship Management)***

58%

N.V.T.

Verkoopprognosetools

47%

Oplossing voor verkoopcoaching en -training**
E-mail/CRM-integratie***

51%

N.V.T.

49%
50%

Tools voor het vinden van prospects

36%

Informatie die concurrentievoordeel biedt

36%

Mobiele verkoopapps voor medewerkers

37%

Kunstmatige intelligentie**

37%

N.V.T.

35%
30%
24%
22%

N.V.T.
+18%
+28%
N.V.T.
+30%

-1%

45%

40%
41%

CPQ-oplossing (Configure-Price-Quote)

+6%

47%

42%
36%

Automatisering van salesprocessen**

+25%

+30%

43%
40%

Opportunitymanagement

Groei 2016–2018

47%

46%

29%

Tool voor inzicht in klanten**

Marketingautomatisering

56%
54%

43%

Belonings-/incentivebeheer**

PRM-oplossing (Partner Relationship Management)***

68%

54%

47

+61%
+22%
+9%
Momenteel in gebruik

+18%
-2%
N.V.T.
+17%
+11%

*

In 2016 in gebruik*

Bron: Onderzoeksrapport 'State of Sales', Salesforce Research,
augustus 2016.
Sommige gegevens worden mogelijk niet vermeld in het tweede
jaarlijkse 'State of Sales' rapport.

** Sommige technologieën zijn in het onderzoek van 2016 iets
anders verwoord.
*** Technologie is niet opgenomen in het onderzoek van 2016.
Groeicijfers berekend aan de hand van het volgende:
(momenteel in gebruik – in 2016 in gebruik)/(in 2016 in
gebruik)
Bron: alle respondenten

Salesforce Research

Bijlage

State of Sales

Groei 2018–2020
(verwacht)

Percentage salesteams dat de volgende technologieën gebruikt of zal gaan gebruiken
Verkooprapportages/-analyses

67%

Account- en contactbeheer

22%

64%

Een CRM-systeem
(Customer Relationship Management)

22%

57%

Verkoopprognosetools

25%

54%

Oplossing voor verkoopcoaching en -training

51%

E-mail/CRM-integratie

49%

Belonings-/incentivebeheer

+32%
+35%
+43%

26%

+49%

29%

+56%

28%

46%

27%

+56%
+58%

Informatie die concurrentievoordeel biedt

45%

31%

+68%

Tools voor salesprospecting

45%

31%

+69%

Mobiele verkoopapps voor medewerkers

44%

Tool voor inzicht in klanten
Opportunitymanagement

34%

41%

Automatisering van salesprocessen

33%

38%

CPQ-oplossing (Configure-Price-Quote)

33%

37%

PRM-oplossing (Partner Relationship Management)

31%

34%

Marketingautomatisering
Kunstmatige intelligentie

31%

43%

32%

32%
21%

33%
33%

48

+70%
+79%
+80%
+86%
+82%
+95%
+104%
+155%

Momenteel in
gebruik

Naar verwachting uiterlijk
in 2020 in gebruik

Bron: salesmanagers en -directeuren
Groeicijfers berekend aan de hand van het volgende:
(naar verwachting uiterlijk in 2020 in gebruik)/
(momenteel in gebruik)

Salesforce Research

Bijlage

State of Sales

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

Uitstekend vs.
slecht presterende
teams

58%

58%

47%

1,3x zo vaak

51%

53%

52%

36%

1,5x zo vaak

50%

52%

46%

24%

2,2x zo vaak

50%

55%

50%

29%

1,9x zo vaak

49%

51%

41%

1,2x zo vaak

39%

34%

42%

29%

1,2x zo vaak

39%

42%

39%

19%

2,2x zo vaak

44%

35%

21%

2,1x zo vaak

35%

35%

12%

2,9x zo vaak

Percentage salesmedewerkers dat over de volgende functionaliteit beschikt
Samenwerkingstools
(bijv. interne sociale netwerken, chatservice)

57%

Marktinformatie over klanten/prospects
Verkoopfunctionaliteit voor mobiele apparaten
(klant-, account- en opportunitygegevens kunnen bijvoorbeeld
op een mobiel apparaat worden bekeken en bewerkt)
Volledig geïntegreerde systemen
(bijv. gekoppelde gegevensbronnen)
Datagedreven inzichten in de koopbereidheid van
klanten
Offline toegang tot gegevens
(klant-, account- en opportunitygegevens kunnen offline
worden bekeken en bewerkt)
Automatisch naar boven halen van leads/opportunity's
die waarschijnlijk tot een deal leiden

Voorgestelde vervolgstappen bij een opportunity
Meldingen voor het uitvoeren van belangrijke acties voor
een opportunity

49

46%

37%
34%

Bron: salesmedewerkers
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Bijlage

State of Sales

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

Uitstekend vs.
slecht presterende
teams

63%

58%

65%

—

55%

53%

41%

1,4x zo vaak

62%

47%

27%

2,3x zo vaak

52%

43%

31%

1,7x zo vaak

35%

47%

33%

20%

2,3x zo vaak

34%

40%

33%

17%

2,3x zo vaak

Percentage salesmanagers dat over de volgende functionaliteit beschikt
Inzicht in de prestaties van afzonderlijke medewerkers

60%

Datagedreven inzichten in de prestatiepatronen
van teams

52%

Volledig geïntegreerde systemen
(bijv. gekoppelde gegevensbronnen)

49%

Datagedreven inzichten in de portefeuille die helpen
bij het targeten
Automatische identificatie van benodigde
teamresources (bijv. overlays, support, enz.)

Intelligente prognoses

50

44%

Bron: salesmanagers en -directeuren
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Bijlage

State of Sales

51

Percentage salesmedewerkers met een CRM die dit belangrijk vinden en het eens zijn met
de volgende stellingen over de technologie
Koppelt gegevens van verschillende afdelingen

84%

Geeft me inzicht in wat er met mijn deals gebeurt

83%

Maakt het makkelijk om op het juiste moment de
juiste informatie te vinden

83%

Stroomlijnt processen

81%

Biedt inzichten en informatie die ik anders niet zou
hebben

79%

Laat me eenvoudig samenwerken met mijn
salescollega's

77%

Geautomatiseerde gegevensinvoer

75%

Percentage salesmedewerkers met een CRM die dit niet belangrijk vinden of er neutraal
tegenover staan en het eens zijn met de volgende stellingen over de technologie
Voelt als te veel werk

58%

Dit is niet waar het echte werk gedaan wordt

57%

Dit is niet waar het werk van andere afdelingen
gedaan wordt

57%

Maakt het lastig om op het juiste moment de juiste
informatie te vinden

55%

Biedt geen waardevolle inzichten/rapporten

54%

Is lastig in gebruik

52%

Werkt vaak niet of niet goed

47%

Bron: Respondenten met een CRM-systeem
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Bijlage

State of Sales

52

Beeld van salesmedewerkers over de tijd die ze aan de volgende aspecten van een opportunity besteden
E-mails afhandelen

62%

Activiteiten vastleggen
(bijv. e-mails, telefoongesprekken)

58%

Verkoopgegevens en aantekeningen over klanten
invoeren

56%

De juiste contactpersoon vinden

50%

Follow-uptaken maken

7%

34%

8%

36%

8%

39%

48%

Offertes/voorstellen maken en goedkeuringen
verkrijgen

30%

40%

46%

43%

11%
12%
11%

Onderzoek doen naar aanbiedingen van
concurrenten

44%

Ontdekken wat een klant/prospect nodig heeft

44%

41%

15%

Onderzoek doen naar de huidige oplossing van een
klant/prospect

44%

42%

14%

42%

15%

De pipeline doornemen

43%

Leads/opportunity's prioriteren

36%

42%

Onderzoek doen naar activiteiten van concurrenten

40%
Te veel

Ongeveer de juiste hoeveelheid

20%

45%
40%

13%
21%

Te weinig

Bron: salesmedewerkers
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Bijlage

State of Sales

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

Uitstekend vs.
slecht presterende
teams

84%

79%

68%

1,2x zo vaak

77%

85%

77%

57%

1,5x zo vaak

76%

86%

75%

58%

1,5x zo vaak

83%

73%

52%

1,6x zo vaak

67%

76%

66%

39%

2,0x zo vaak

66%

77%

65%

42%

1,8x zo vaak

65%

79%

63%

35%

2,2x zo vaak

76%

59%

34%

2,2x zo vaak

Percentage verkopers dat vertrouwen heeft in het volgende
Branchekennis

80%

Inzicht in de zakelijke behoeften van de
klant/prospect

De juiste personen betrokken bij besluiten
De volledige relatie van de
klant/prospect met het bedrijf
(bijv. interacties met marketing en service)

Prioriteiten van de directie

Concurrerende offertes

Goedgekeurd budget
Informatie over klanten/prospects die
niet beschikbaar is in LinkedIn-profielen
(bijv. persoonlijke interesses)

53

74%

61%

Bron: salesmedewerkers, -directeuren en -managers
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Bijlage

State of Sales

Percentage verkopers van wie de leads en opportunity's hoofdzakelijk
op het volgende zijn gebaseerd

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

35%

34%

22%

12%

17%

24%

14%

13%

14%

13%

13%

14%

13%

17%

9%

6%

6%

Analyse van gegevens over koopbereidheid

33%

Intuïtie

16%

Locatie
Bedrijfsomvang
Functietitel

7%

Last in/first out

5%

6%

5%

3%

Alfabetisch

5%

5%

5%

6%

6%

6%

5%

8%

Uitstekend
presterende
teams

Gemiddeld
presterende
teams

Slecht
presterende
teams

55%

49%

38%

31%

35%

38%

15%

16%

25%

Geen van de bovenstaande opties
(ik prioriteer geen leads)

54

Bron: salesmedewerkers, -directeuren en -managers

Percentage salesteams waarvan de prognoses hoofdzakelijk op het volgende
zijn gebaseerd
Datagedreven inzichten

50%

Allebei ongeveer evenveel
Onderbuikgevoel, intuïtie, onderbouwde inschatting

34%
16%

Bron: alle respondenten
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Demografie van het onderzoek
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Demografie van het onderzoek
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Branche

Bedrijfsomvang

Primair salesgebied*

Retail.................................................................. 21%
Maakindustrie.................................................. 11%
Consumentenproducten............................... 10%
Technologie.........................................................7%
Automotive..........................................................6%
Zakelijke dienstverlening...................................6%
Bankwezen..........................................................6%
Techniek, architectuur, bouw en
onroerend goed..................................................6%
Verzekeringssector.............................................5%
Horeca, toerisme en transport.........................4%
Gezondheidszorg (zorgverleners)....................3%
Communicatie....................................................3%
Onderwijs............................................................2%
Energie.................................................................2%
Media en entertainment...................................2%
Life sciences en biotechnologie.......................2%
Land- en mijnbouw............................................1%
Kapitaalmarkten..................................................1%
Recreatie en sport..............................................1%
Vermogensbeheer..............................................1%
Overig...................................................................3%

Klein (1-100 medewerkers)........................... 27%
Midden (101-3500 medewerkers)............... 57%
Groot (meer dan 3501 medewerkers)........ 15%

Binnendienst.................................................... 52%
Buitendienst..................................................... 41%
Kanaal-/partnerverkoop....................................6%

Generatie

Land

Babyboomers/traditionele consumenten
(geboren voor 1964)...................................... 15%
Generatie X (geboren tussen
1965–1980).................................................... 48%
Millennials/generatie Z
(geboren tussen 1981–1999)....................... 37%

Verenigde Staten............................................. 17%
Duitsland.......................................................... 11%
Australië/Nieuw-Zeeland............................... 10%
Canada.............................................................. 10%
Frankrijk............................................................. 10%
Japan................................................................. 10%
Verenigd Koninkrijk/Ierland........................... 10%
Nederland...........................................................8%
Singapore.............................................................7%
Hongkong............................................................6%

Type bedrijf
Business-to-business (B2B)............................ 32%
Business-to-consumer (B2C)......................... 38%
Business-to-business-to-consumer
(B2B2C)............................................................ 31%

* Bron: salesmedewerkers, -managers en -support

Rol binnen sales
Eigenaar...............................................................4%
President of CEO................................................2%
Directieniveau
(CIO, CTO, COO, CMO, etc.).............................3%
Vicepresident sales.............................................8%
Salesmanager of -directeur............................ 32%
Salesmedewerker............................................ 31%
Salessupport.......................................................7%
Salestrainer, -coach of gelijkwaardig................2%
Salesactiviteiten..................................................9%

Regio
EMEA................................................................. 40%
APAC.................................................................. 33%
NAM.................................................................. 28%
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Wil je meer tips en inzichten?

Quotable

State of Sales
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Story of Sales
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