
De worsteling met niet 
verbonden sales
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Hoe je met een verbonden salesafdeling je 
bedrijf kan laten groeien in onzekere tijden
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Inleiding

Disruption. Dit woord wordt in het bedrijfsleven vaak 
gebruikt om een grote verandering aan te duiden - een 
nieuwe technologie die het speelveld verandert, een 
bedrijf dat met een geweldig idee de markt betreedt en 
de boel op zijn kop zet, of een belangrijke gebeurtenis 
waardoor alles verandert.

De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat bedrijven 
vaak met veranderingen worden geconfronteerd, zonder 
dat ze daar zelf voor kiezen. Toen de pandemie begin 
2020 opdook, bereidden bedrijven zich voor op enorme, 
mogelijk rampzalige uitdagingen. Verkoopteams moesten 
plotseling overstappen naar werken op afstand en die 
verandering bracht technische en culturele uitdagingen 
met zich mee waar veel bedrijven moeite mee hadden.
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Nu de wereld weer ‘open’ gaat en bedrijven de 

balans opmaken, wordt duidelijk dat velen beter 

uit de lockdown zijn gekomen dan ze hadden 

verwacht, soms zelfs sterker. Toch zal het nooit 

meer hetzelfde zijn. De pandemie heeft 

klantentrends versneld die zich in de afgelopen 

twee decennia gestaag ontwikkelden. Vanwege 

de onzekerheid in de markt door inflatie, de vrees 

voor recessie, tekorten in de toeleveringsketen en 

op de arbeidsmarkt hebben bedrijven tools en 

ideeën nodig om iets aan hun flexibiliteit te doen.

Bedrijven worden nu geconfronteerd met de 

realiteit: de klant heeft geen geduld meer en 

loyaliteit is verleden tijd. Klanten stappen zomaar 

over naar de concurrent als  

je niet met ze communiceert zoals ze dat willen. 

Bedrijven die er niet in slagen zich aan te passen 

aan deze nieuwe realiteit, de nieuwe manier 

waarop klanten willen worden behandeld, raken  

achterop.

Zendesk wilde weten hoe bedrijven zich aan deze 

nieuwe situatie aanpassen en voerde daarom een 

wereldwijd onderzoek uit onder 3.000 

besluitvormers en influencers op het gebied van 

CRM. We vroegen managers van kleine en 

middelgrote bedrijven (50 tot 999 werknemers) 

naar hun huidige CRM-systemen, hun prioriteiten 

inzake CRM, hoe effectief salesteams de 

beschikbare tools inzetten, de integratie van 

gegevens van sales en de klantenservice, en hun 

vorderingen op het gebied van digitale 

transformatie. Over het algemeen zijn ze best 

tevreden over hun investeringen in CRM en over 

de manier waarop ze de pandemie hebben 

doorstaan, maar ze hebben nog steeds met 

enorme uitdagingen te maken. 

Of het nu gaat om versnipperde CRM-systemen, 

salesteams die overweldigd raken door het grote 

aantal beschikbare tools of de uitdaging om al die 

systemen samen te voegen, salesmanagers 

hebben er hun handen vol aan. Iedereen gaf 

eigenlijk aan dat ze deskundige begeleiding 

nodig hebben bij de koppeling van hun salestools 

met de rest van het bedrijf. En het is essentieel 

dat al deze managers inzien dat bruikbare 

inzichten de sleutel vormen tot een duurzame 

relatie met hun klanten.

Dit besef heeft bedrijven ertoe gebracht de 

doeltreffendheid van hun salestools onder de loep 

te nemen. Iedereen begrijpt dat een CRM van 

vitaal belang is voor hun salesactiviteiten en dat je 

daarnaast een goed uitgewerkt, agile plan moet 

hebben voor uitdagingen als een pandemie. Toch 

vragen velen zich af: “Kan ik een verbonden 

salesafdeling opzetten met mijn bestaande tools 

of heb ik meer nodig?”
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geeft aan dat ze salestools moeten 
integreren om te voorkomen 
dat klanten vertrekken en  dat 
salesteams functieoverschrijdend 
moeten zijn om  de concurrentie 
voor te blijven.

72% 

Gezien de verstrekkende gevolgen van de 

pandemie en de aanhoudende onzekerheid in 

de markt, is het niet verwonderlijk dat de 

meerderheid van de CRM-managers hun 

salesafdelingen wil omvormen tot goed 

verbonden entiteiten. Iedereen is het er wel 

over eens dat de integratie van salestools en 

de samenwerking tussen verschillende teams 

- vooral tussen sales en support, die 

klantinzichten met elkaar delen - van groot 

belang is om klanten te behouden en de 

concurrentie voor te blijven.

Toch is er ook veel frustratie over het tempo 

van de veranderingen, zoals een van de 

Amerikaanse deelnemers aangaf: “Alles wat we 

doen is erg eentonig en subjectief. We willen 

snel meer geïntegreerde informatie vergaren.”

De huidige stand van 
salestechnologie: het 
bij elkaar zoeken van 
de puzzelstukjes

Het onvermogen om snel inzichten te verwerven 

heeft een aantal oorzaken: een groot 

personeelsverloop, verwarring over hoe 

bestaande tools moeten worden ingezet en de 

weerstand van salesmensen die voorheen vooral 

op hun ‘soft skills’ werden afgerekend en nu 

ineens moeten laten zien dat ze ook met 

allerhande tools overweg kunnen.

Salesmanagers beseffen maar al te goed dat de 

integratie van gegevens van sales en 

klantenservice - mits goed uitgevoerd - een 

positieve invloed heeft op de bedrijfsvoering. 

Toch hebben ze veel moeite om veranderingen te 

bewerkstelligen. Ze wijzen op drie belangrijke 

prioriteiten voor het komende jaar: salestools 

integreren, een eenduidig beeld van de klant 

creëren en werknemers werven en behouden.

geeft aan dat een salesteam 
datagestuurd moet zijn en 
salesgesprekken via digitale kanalen 
moet kunnen personaliseren.

71% 
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72% 
van de salesmanagers weet 
dat ze de vaardigheden van 
hun teams moeten bijspijkeren, 
waarbij een vergelijkbaar aantal 
aangeeft dat technisch onderlegde 
verkopers vaak beter presteren. 

Dat is overigens gemakkelijker gezegd dan 

gedaan, zoals een IT-directeur in de Britse 

horeca aangeeft. “Na covid is er een markt 

voor werknemers ontstaan,” zegt hij. “Iedereen  

is op zoek naar de volgende stap in  

zijn of haar carrière. Bedrijven willen  

echter stabiliteit.”

Daardoor worstelen veel bedrijven met 

personeelsverloop en de uitdaging om 

toptalent aan te trekken en op te leiden om de 

salestools ten volle te benutten. De markten 

zijn echter niet stabiel en een inzinking kan 

leiden tot ontslagen, waardoor salesafdelingen 

overhoop worden gehaald. 

De erkenning van deze behoeften leidt 

vaak niet meteen tot actie. Het gebruik van 

de krachtigste onderdelen van CRM’s blijft 

opvallend laag: iets meer dan 25% van de 

teams gebruikt voorspellende analyses of 

doet aan conversational sales met prospects. 

Ruwweg 20% van deze teams gebruikt de 

pipeline-managementtools van hun CRM, en 

nog minder maken er gebruik van integraties 

van derden.

Hoewel alle ondervraagde salesmanagers 

beseffen dat hun organisaties technologie en 

data moeten omarmen, zijn er maar opvallend 

weinig - ongeveer 20% - die van plan zijn hier ook 

echt wat aan te doen. Vanwaar die 

terughoudendheid?

Alles wijst in de richting van twee hoofdoorzaken: 

ten eerste heeft weerstand tegen verandering de 

pogingen om salesafdeling werkelijk verbonden 

te maken en om te vormen tot 

gegevensgestuurde inkomstenbronnen 

gedwarsboomd. Een CTO omschreef het als 

volgt: “Elke afdeling weet hoe je een oplossing in 

Excel bouwt. Deze is misschien niet efficiënt, 

maar ze kunnen doen wat ze moeten doen om 

hun probleem op te lossen. Teams denken nou 

eenmaal vaak zo. Ze zeggen: ’Geef me een 

oplossing, laat me de gegevens eruit halen om in 

Excel te zetten om er vervolgens mee te doen 

wat ik wil’.”

Een werkwijze veranderen is geen nieuw 

probleem en in dit geval wordt het nog verergerd 

door de tweede factor: een gebrek aan 

duidelijkheid bij en van de leiding. Ze hebben 

niet alleen moeite om de manier waarop hun 

teams werken te veranderen, ze zijn ook onzeker 

over hoe ze dat moeten doen. Dit heeft een 

verlammende werking - de transformatie  

vindt wel plaats, maar in een  

ongekend laag tempo. 
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“Als ik naar onze organisatie 
kijk, wordt het CRM een 
centrale opslagplaats van info 
over alle interacties die we als 
organisatie hebben: interacties, 
vergaderingen, documenten, 
rapportages, onboarding 
materiaal voor klanten en vendors 
en compliance. 

Je wilt al deze info op één 
plaats hebben zonder dat je 
onderliggende systemen nodig 
hebt. 

Dat is de ideale, maar niet de 
huidige situatie. We zijn er nog niet, 
maar we hebben er vertrouwen in 
dat het gaat lukken.”

- CTO van een middelgroot bedrijf, 

 financiële dienstverlening

25 procent van de 
salesmanagers 
wil conversational 
sales introduceren 
bij hun teams.

Salesmanagers worstelen met deze 

problemen, maar toch wil een groeiend 

aantal - ongeveer 25% - conversational sales 

bij hun teams introduceren, omdat ze dit zien 

als een mogelijkheid voor verbetering en 

vernieuwing. 

Maar ook hier zien we een ontkoppeling. 

Conversational sales wordt beschouwd als 

een manier om een voorsprong te krijgen op 

de concurrentie, maar toch is slechts 20% 

van de managers van plan om in het 

komende jaar actie te ondernemen.
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Technische uitdagingen  
bij Standard Beverage
Toen Standard Beverage, de grootste distributeur van 
alcoholische dranken in Kansas, plotseling een enorme 
kans zag, ging het op zoek naar manieren om deze 
gelegenheid aan te grijpen. Het salesteam, dat gewend 
was klantinformatie op papiertjes te schrijven of gewoon 
op het geheugen te vertrouwen, besefte dat er iets moest 
veranderen.

Het team koos voor een eenvoudig CRM, waar de agents 
snel mee aan de slag konden. Hierdoor kon het team 
zijn salesmethoden moderniseren, wat leidde tot een 
300%-toename van het aantal accounts, terwijl het aantal 
nieuwe medewerkers met 66% steeg.

K L A N T V E R H A A L

https://www.zendesk.nl/customer/standard-beverage/
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de meeste salesteams 
gebruiken gemiddeld 
4,7 tools en een grote 
meerderheid, 46 
procent, geeft aan dat 
ze hier volgend jaar nog 
meer tools aan willen 
toevoegen.

Wat weerhoudt bedrijven 
ervan om verbonden 
salesafdelingen op te zetten?

Zoals we hebben gezien, worstelen managers met het opzetten van echt 
verbonden salesafdelingen en is er verwarring over hoe verandering moet worden 
bewerkstelligd. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven te maken hebben met drie 
belangrijke hindernissen die de transformatie van hun salesafdelingen in de weg 
staan. Laten we dit eens nader onder de loep nemen.

De stuksgewijze aankoop van sales-
software heeft geleid tot een ge-
fragmenteerde IT-infrastructuur. 

Hier zien we dat wat IT-managers zeggen over 

de IT-infrastructuur van salesteams mijlenver 

uiteen ligt van wat senior sales executives op 

de werkvloer zien. IT-managers gaan ervan uit 

dat ze de juiste tools hebben om verbonden 

salesafdelingen op te zetten. Salesmanagers 

geven echter vaak aan dat hun teams niet 

altijd in realtime over bruikbare inzichten 

kunnen beschikken, niet de juiste tools 

hebben om succesvol te zijn en niet via 

verschillende kanalen met prospects kunnen 

communiceren.

Het lijkt er dus op dat IT-managers misschien 

andere ideeën hebben over hoe deze CRM-

tools worden gebruikt, wat niet overeenkomt 

met hoe salesmanagers dit ervaren. 

Eén factor die kan bijdragen aan het 

gebrekkige gebruik: 
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Slechts 10 procent van de teams is van plan 

tools uit hun IT-infrastructuur te schrappen, dus 

de trend wijst op gemiste kansen. In plaats van 

hun IT-infrastructuur te stroomlijnen, een stap 

die het gebruik zou motiveren en zou helpen 

een uniform beeld van de customer journey tot 

stand te brengen, houden veel bedrijven  

voet bij stuk of ze voegen complexiteit toe aan 

de mix.

Dit staat in scherp contrast met wat salesagents 

aan hun managers hebben verteld: bijna een 
derde geeft aan dat ze zich de hele tijd of 
bijna de hele tijd overweldigd voelen. 

Meer tools toevoegen zal deze stress niet 

verlichten of teams efficiënter laten functioneren 

en zoals een IT-directeur in de 

voedingsindustrie al zei: “We werken hard om 

alles georganiseerd, efficiënt en geïntegreerd te 

houden, zodat we zien welke tools ze nodig 

hebben. Je wilt de verschillende afdelingen 

echter niet overweldigen. Soms is het goed om 

dingen gescheiden en gestroomlijnd te houden. 

Ik moet iedereen tevreden houden en laten 

functioneren.”

Salesteams raken overweldigd door 
de enorme hoeveelheid salestools en 
het wordt er niet gemakkelijker op. 

Salesteams gebruiken gemiddeld al ongeveer 

vijf tools om deals te sluiten en er komen er 

wellicht nog meer aan. Hoe kunnen managers 

er dan voor zorgen dat hun teams succesvol 

zijn?

Bijna 80% van de respondenten gaf aan dat hun 

bedrijf van plan is zijn budgetten voor CRM en 

andere salestools te verhogen. Dit leidt tot nog 

meer complexiteit voor toch al overweldigde 

salesteams. 

Zo beschikt iets meer dan een kwart van de 

salesteams over in-tool coaching, zodat agents 

betere resultaten kunnen behalen en een 

vergelijkbaar aantal gebruikt AI en 

automatisering van taken om de efficiëntie te 

verhogen. Toch lijkt er weinig animo te zijn om op 

deze uiterst effectieve strategieën te vertrouwen, 

want slechts 28% beschouwt gesprekken en 

vergaderingen opnemen als prioriteit.
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Voor sales- en IT-managers blijft dus een 

prangende vraag staan: hoe kunnen meer 

salestools ervoor zorgen dat teams klaar zijn 

voor de toekomst? 

Leiders worstelen met de vraag waar 
ze moeten beginnen om systemen 
samen te voegen. 

De managers waarmee we spraken, maakten 

duidelijk dat ze nog geen strategieën voor het 

gebruik en de integratie van deze aanvullende 

tools hebben uitgewerkt, laat staan uitgevoerd. 

Gezien de eerder genoemde lage mate van 

implementatie van bestaande tools, lijkt het 

erop dat salesmanagers cognitieve dissonantie 

ervaren: bijna 90% denkt dat hun teams op de 

toekomst zijn voorbereid en meer dan twee 

derde denkt dat hun teams de tools hebben 

waarmee ze kunnen slagen. Uit de gegevens 

blijkt echter iets anders. 

Zo geeft twee derde van de teams die geen 

geïntegreerde oplossing hebben aan dat dit 

een negatieve invloed heeft op hun 

salessucces. 

Toch begrijpen sommige managers prima hoe 

een geïntegreerd CRM kan helpen, zoals deze 

salesmanager uit de Amerikaanse detailhandel: 

“Het belangrijkste voordeel van een CRM-tool is 

bedrijfsbrede zichtbaarheid en transparantie. 

Het bedrijf kan zien wat er allemaal gebeurt, 

hoe de zaken staan, waar de problemen en de 

kansen liggen. Iedereen wil meer producten 

verkopen en als iedereen kan zien wat er 

gebeurt, kan iedereen samenwerken om alles 

gestroomlijnd te laten verlopen.” 

Veel managers vragen zich af: “Hoe krijgen we 

dat voor elkaar?” Het ontbrekende element is 

vaak duidelijke begeleiding bij het doorvoeren 

van veranderingen.

Minder dan een derde van de 
respondenten zegt prioriteit te 
willen geven aan de integratie 
van bestaande salestools 
in een CRM, en nog minder, 
28%, streeft naar één enkele 
weergave van de klant in hun 
bestaande CRM.
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K L A N T V E R H A A L

Deze wereldwijde retailer, die al bijna honderd jaar lang hoogwaardige onderdelen, 
gereedschap en andere technische oplossingen levert, koos voor een uniforme CRM-en 
supportoplossing die zowel de klantenservice als sales toegang biedt tot gedetailleerde 
klantinformatie.

Dankzij dit perfecte overzicht kan Conrad Electronic niet alleen uitstekende service 
verlenen als er iets misgaat, maar het werpt ook licht op problemen die ervoor zorgen dat 
het bedrijf zijn producten minder goed kan slijten. 

“We willen het onze klanten zo gemakkelijk mogelijk maken. Een klant kan bijvoorbeeld 
contact opnemen met Customer Care omdat er iets niet werkt. Op dat moment hebben 
we twee taken: de ene is om zo snel mogelijk de best mogelijke hulp te bieden,” aldus Sven 
Wachtel, Senior Director of Customer Care bij Conrad Electronic. 

“De andere is, om als bedrijf lering te trekken uit deze vraag: waar zit het ongemak, wat is 
het knelpunt in het proces waardoor de klant een probleem heeft? Dat moeten we uit de 
weg ruimen, zodat alles in de toekomst soepel verloopt.”

Strategieën voor een verbonden  
salesafdeling
Er is echter goed nieuws voor deze salesmanagers: er zijn allerlei manieren om een verbonden 

afdeling op te zetten die geen meerjarige investeringen vergen.

Breng sales en klantenservice dichter bij elkaar. 

Dit gaat veel verder dan alleen het afbreken van silo’s tussen sales en support. Het betekent dat 

gegevens van sales en support actief moeten worden geïntegreerd, wat slechts 35% van de 

bedrijven op dit moment doet. De managers die we spraken, begrijpen wat de voordelen zijn van 

het koppelen van sales en support - efficiëntere marketing en betere en succesvollere relaties 

met klanten - maar weten niet hoe ze dat voor elkaar moeten krijgen.

Gelukkig zijn er bedrijven die hebben laten zien dat de toenadering tussen sales en support 

haalbaar is.  Bijvoorbeeld Conrad Electronic. 

https://www.zendesk.nl/customer/conrad-electronic/
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Voor Wavy komt klantenbinding niet alleen 
neer op de kwaliteit van het product, maar 
ook op hoe effectief het team van Wavy een 
uitstekende klantervaring kan leveren, niet 
alleen als klanten hulp nodig hebben, maar 
ook tijdens het salesproces. Daarom besloot 
Wavy hun sales- en supportactiviteiten en 
-gegevens op één platform te integreren 
en zo de productiviteit, processen en zicht-
baarheid van deze klantgerichte teams te 
verbeteren.

Toen ze live gingen met hun nieuwe CRM, 
hadden medewerkers van beide teams 
op één en dezelfde plaats toegang tot alle 
communicatie met klanten. Ze hoefden 
daardoor niet langer verschillende tools 
te gebruiken of ingewikkelde customer 
journeys uit te pluizen. Bovendien betekende 
het feit dat de sales- en supporttools op 
een open platform waren geïntegreerd, 
dat Wavy ook haar marketingtechnologie 
hieraan kon koppelen. 

Nu ze alle drie gekoppeld zijn, heeft Wavy 
een compleet beeld van zijn klanten, vanaf 
het moment van acquisitie. Het resultaat: de 
eerste reactie van support komt nu 400% 
sneller en het aantal conversies bij sales is 
met 25% gestegen.

K L A N T V E R H A A L

Die naadloze stroom gegevens van het 

support team naar sales biedt bedrijven de 

mogelijkheid om het verkoopproces te 

stroomlijnen door eventuele belemmeringen 

te herkennen en weg te nemen voordat de 

koop wordt gesloten.

Dan hebben we nog Wavy, een bedrijf in 

Parijs dat eenvoudige, flexibele en 

toegankelijke software maakt waarmee 

kapsalons hun bedrijf kunnen beheren. 

“Het belangrijkste kenmerk van 
een goede CRM is integratie, omni-
channel-klantbeheer. Ik wil live-
interactie met social media, alle 
contactinformatie van klanten. Wat 
je eruit haalt is net zo belangrijk: de 
analyses.”

- Sales Ops-manager, 

Business Services, VK

https://www.zendesk.nl/customer/wavy/
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De soft skills die je nodig hebt om relaties met 

klanten op te bouwen, zijn natuurlijk niets 

nieuws onder de zon voor salesteams. Als je 

een deal wilt sluiten, heb je een persoonlijke 

aanpak nodig. Dat is echter niet genoeg om 

concurrerend te blijven. Een technologische, 

gegevensgestuurde aanpak, waarmee je 

diepere relaties met klanten opbouwt, is 

essentieel.

Dat betekent ook dat je klanten niet meer 

alleen kunt beschouwen als een lead, een 

verkoopkans of een ticket. Het gaat om 

gesprekken voeren die ze ook in hun 

dagelijks of privéleven voeren. 

Zie het als een doorlopend gesprek tussen 

een merk en zijn klanten, waarin 

medewerkers van support en sales dezelfde 

context hebben. 

Het mooie van deze aanpak is dat hij leidt tot 

hechtere relaties en betere bedrijfsresultaten die 

met minder moeite tot stand komen. 

Tenzij er een echte verschuiving plaatsvindt die 

ertoe leidt dat salesteams de juiste technologie 

krijgen om zich op conversational sales te 

richten, blijft dit vermoedelijk een utopie bij de 

meeste bedrijven. 

Een opvallende reden hiervoor is dat, hoewel 

maar liefst 85 procent van de managers die we 

spraken enigszins vertrouwd is met de term 

conversational sales, slechts 38 procent echt 

denkt te weten wat het inhoudt.

van de respondenten zei 
dat conversational sales 
het komende jaar belangrijk 
wordt voor hun bedrijf.

slechts 27% gebruikt 
conversational sales in hun CRM 
en slechts 20% is van plan deze 
optie de komende 12 maanden 
toe te voegen.

78% 

27% 

Zorg dat je teams de juiste informatie 
hebben voor betere gesprekken. 
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Polaris is een bedrijf dat is 
gespecialiseerd in boten, terreinwagens, 
bedrijfsvoertuigen en motorfietsen.

Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een 
gecombineerd CRM, waardoor sales 
en support betere gesprekken kunnen 
voeren met hun klanten, waarvan er 
veel interesse hebben in het nieuwe 
abonnementsmodel. 

Gary Rentz, Senior Director bij Polaris, 
omschrijf het als volgt: “Een uniform 
klantbeeld betekent betere gesprekken 
met communicatie die ertoe doet. Wij 
kunnen tegenwoordig de volledige 
levenscyclus van een klant bekijken, 
waardoor we begrijpen hoe de interactie 
met ons verloopt.”

K L A N T V E R H A A L

Dat wijst op implementatieproblemen, omdat 

managers worstelen met de concepten achter 

conversational sales, die in drie hoofdconcepten 

kunnen worden onderverdeeld.

Geïntegreerd in het dagelijks leven. 

Dat betekent dat je, of je nu bij sales of  

support werkt, naadloze gesprekken met je 

klanten kunt voeren via verschillende kanalen 

(messaging, e-mail, telefoon, enz.), in welke fase 

van het traject ze ook zitten. Het is net als de 

gesprekken die we met onze vrienden voeren. We 

beginnen met een e-mail, gaan verder op de 

telefoon en we eindigen met een reeks sms’jes. 

Met de juiste technologie, en inzet van het 

salesteam, voelt deze ervaring natuurlijk aan voor  

je klanten.

Slim gepersonaliseerd. 

Door gebruik te maken van gegevens en 

automatisering kunnen  

bedrijven een gepersonaliseerde ervaring bieden 

waardoor klanten zich gezien en gewaardeerd 

voelen. Net als in een  

buurtcafé waar het personeel alle  

stamgasten kent, moeten bedrijven technologie 

gebruiken om een persoonlijke ervaring te bieden.

Van leads naar relaties. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling om fijne, 

gepersonaliseerde gesprekken met klanten te 

hebben omwille van het gesprek. Gesprekken 

moeten het probleem van een klant oplossen, of 

het nu gaat om een hulpvraag of om  

de eerste of desnoods veertigste aankoop. Een 

snelle en efficiënte oplossing krijg je echter alleen 

als je geïntegreerde technologie gebruikt die je 

team biedt wat het nodig heeft.

https://www.zendesk.nl/customer/polaris-customer-story/


Wil je meer informatie over hoe Zendesk je 
kan helpen een verbonden salesafdeling op te 
zetten? Ga dan naar onze website.

C O N C L U S I E

Hoe nu verder?

Vergis je niet: de problemen waarmee salesteams 

tegenwoordig te maken krijgen, worden alleen nog maar 

uitdagender. Ons onderzoek bracht enkele 

veelbelovende trends aan het licht - erkenning van het 

belang van geïntegreerde salestools, het creëren van 

een verbonden IT-infrastructuur om een uniform beeld 

van de klant te krijgen, het omarmen van conversational 

sales - maar toch slagen managers er niet in om de basis 

voor succes te leggen.

Het vertrouwen dat velen hebben in hun salesteams is 

wellicht beter dan puur pessimisme, maar het 

interesseert de markt helemaal niets hoe managers over 

hun mensen denken. Er ligt een mooie toekomst in het 

verschiet voor salesafdelingen, maar zolang bedrijven 

geen grote stappen durven te zetten op het gebied van 

digitale transformatie, blijft een echt verbonden 

salesteam voorlopig een utopie. De gevolgen? Niet aan 

de verwachtingen van klanten kunnen voldoen, 

misgelopen inkomsten en het grootste gevaar: 

overschaduwd worden door de concurrentie.

https://www.zendesk.nl/sell/

