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D

e financiële dienstverlener verkoopt zes verschillende producten. Het bedrijf genereert
leads door middel van direct mail dat zij maandelijks, in grote oplages verstuurt.
Offerte-aanvragen worden opgevolgd door de verkoopbinnendienst (12 medewerkers)
en verkoopbuitendienst (7 medewerkers). Alle offerte-aanvragen worden vastgelegd in een
offertedatabase waarin ook de klantcontacten met de prospect worden geregistreerd. Deze
database is niet gekoppeld met het klantenbestand en mailbestand. Als een prospect klant wordt,
veranderd zijn statuscode en de klant “overgezet” naar een andere database.

Casus:
Opdrachtgever: Financiële dienstverlener
Vraag:

Maak inzichtelijk waar onze
prospects in de zakelijke
markt zitten en waar onze
kansen liggen

Aan:

Bureau M +i

Uitwerking:

Analyse van de offerte
database en visualisering van
de resultaten middels
geografische kaarten

Doorlooptijd:

3 weken

Offerte-aanvragen worden verdeeld over de verkoopbinnenen buitendienst op basis van product, regio en omzet.
Aanvragen met een lage omzetwaarde gaan direct door naar de
verkoopbinnendienst. Daar worden ze toegewezen op basis
van beschikbare capaciteit van de afzonderlijke medewerkers.
De verkoopbuitendienst werkt onafhankelijk van de
binnendienst en richt zich vooral op de grotere, zakelijke
contacten.
De financiële man van de business unit produceert
maandelijks een overzicht van de behaalde omzet. Dit is de
enige beschikbare management informatie. Deze cijfers
worden gebruikt om te beoordelen of de afzonderlijke
medewerkers hun omzetdoelstellingen halen. Er is geen
inzicht in de effectiviteit van de afzonderlijke medewerkers.
Halen ze het maximale uit de markt, bijvoorbeeld? Hoe is de
verhouding conversie versus non-conversie?

De offertedatabase bevat verschillende bruikbare gegevens.
Het volledig adres van de offerte-aanvrager en de datum
Resultaat:
Aanpassing marktbewerking
waarop de aanvraag is gedaan. Maar ook gegevens als de
en regio indeling met meer
hoogte van de offerte aanvraag, het product waarop de
focus op specifieke regio’s
aanvraag betrekking heeft, de status van de offerte aanvraag,
en branches.
wie de offerte in behandeling heeft en het aantal keren dat er
met de prospect contact is geweest. De combinatie van deze
gegevens verschaft wellicht nieuwe kennis om de effectiviteit van de marktbewerking te vergroten.
Wat is het conversiepercentage per medewerker bijvoorbeeld? Zijn er verschillen in
conversiepercentages al naar gelang de hoogte van de offerte aanvraag? Zijn er verschillen tussen
branches en de verschillende regio’s als het gaat om respons en conversie?
De offertedatabase wordt nu uitsluitend gebruikt om het verkooptraject te ondersteunen. Dat het ook
een bron voor management informatie is, is nooit eerder ter sprake gekomen. Het koste enige tijd om
het management hiervan te overtuigen. Zij weten niet wat de kwaliteit van de gegevens is en of je er
daadwerkelijk iets mee kan. Maar niks doen is geen optie. Uiteindelijk lukte het om alle data uit de
database te krijgen en deze gegevens geschikt te maken voor verdere bewerking. Het geven van een
antwoord op de eerder gestelde vragen is dan niet zo moeilijk meer. Maar hoe verpak je de antwoorden
zo dat het management en de medewerkers er ook iets mee gaan doen? Ik besloot de antwoorden op al
deze vragen te visualiseren aan de hand van geografische kaarten.
Marktpenetratie Analyse
Voor elke postcoderegio (gebaseerd op de eerste vier cijfers) is bekend hoeveel bedrijven daar actief
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zijn. Deze informatie kunnen we weer uitsplitsen naar branches. Van elke regio weten we ook het aantal
offerte aanvragen, de conversie (en dus ook de non-conversie) en de totale waarde die elk gebied
vertegenwoordigt (zie figuur 1). De eerste resultaten hebben impact. Voor het eerst wordt zichtbaar
waar relatief veel offerte-aanvragen vandaan komen in relatie met het totaal aantal bedrijven in die
regio’s. Een aantal gebieden vallen direct op. De Flevopolders bijvoorbeeld en de provincies Friesland,
Groningen en Drenthe. Dat was het management niet bekend! Daar hoorde ze de eigen medewerkers
nooit over.

Figuur 1 Verhouding aantal offerte
aanvragen in relatie met het totaal
aantal bedrijven per regio. Hoe
roder het gebied des te groter het
prospect/marktaandeel.

Branches
Vervolgens ben ik (op basis van BIK-codes) gaan kijken naar de branches. Voor elke branche is een
kaart gemaakt waarin de volgende informatie wordt gevisualiseerd:
èVerhouding prospects versus totaal aantal bedrijven (marktpenetratie)
èAantal geaccepteerde offertes versus totaal aantal offerte aanvragen
èGemiddelde offerte waarde per regio.
èTotale waarde van de verschillende offertes in de betreffende regio
Uit de verschillende kaarten komt telkens eenzelfde beeld naar voren: een sterke clustering van nieuwe
klanten in de stedelijke gebieden (regio Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Arnhem en Zuid Limburg).
Maar de rest van Nederland? Voor de sector Vervoer, Opslag en Communicatie zijn er 61 regio’s met
een marktpenetratie groter dan 0,1 (rood gekleurde gebieden) maar een conversie van nul procent. En
de regio’s waar naar verhouding veel contracten worden getekend zijn zeker niet de gebieden waar de
meeste omzet gehaald kan worden.
Deze bevindingen waren aanleiding om de huidige regio-indeling opnieuw te bekijken. Is de
reisafstand voor de verkoopmedewerkers in de buitendienst te lang waardoor zij minder klanten
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kunnen bezoeken? Hoe meer klantbezoek hoe groter de kans op een verkoop, is de logische redenering.
En klantbezoek is een indicator of de verkoopmedewerker goed presteert, samen met het
verkoopresultaat. Een langere reisafstand betekent automatisch minder klantbezoek. Creëert het
management hier zijn eigen valkuil?

Figuur 2 aandeel offerte aanvragen
uit de branche Vervoer, Opslag en
Communicatie versus het totaal
aantal bedrijven in deze
branche.Elke gele ster is een nieuwe
klant. Hoe roder de regio des te
groter de marktpenetratie

Verkoopbuitendienst
Dezelfde aanpak is toegepast op de verkoopbuitendienst. De eerste kaart had betrekking op alle
medewerkers in de buitendienst, ongeacht het product of de branche. Al eerder zagen we dat de
buitendienst vooral actief is in de stedelijke gebieden. Maar nu werd zichtbaar dat de
buitendienst amper offertes in behandeling neemt buiten de stedelijke gebieden,
ongeacht de hoogte van de offerte. Dit impliceert dat ook de hogere offerte aanvragen
worden afgehandeld door de verkoopbinnendienst. Heel Noord Nederland, de
Flevopolders, grote delen van midden en oost Nederland, Zeeland en noord Limburg
is nog onontgonnen terrein. Er zijn 67 regio’s waarbij de gemiddelde waarde van alle
offerte aanvragen bij elkaar opgeteld gemiddeld 167 duizend euro is met een
conversie van nul procent. Daarnaast zijn er nog eens 16 regio’s (donker rood)
waarbij de totale waarde boven de half miljoen Euro ligt en de conversie nihil. En
opvallend veel van deze gebieden liggen buiten de stedelijke concentraties.
Koop nu het boek
Operationele
Marketing: het 7
stappenplan voor
marktbewerking

Medewerkers verkoopbuitendienst
Vervolgens zijn kaarten gemaakt voor elke buitendienstmedewerker afzonderlijk. Per
medewerker is gekeken naar de verhouding conversie versus totaal aantal offerte
aanvragen, de gemiddelde en totale waarde van alle offerte aanvragen per regio.
Daarnaast is ook gekeken naar branches en marktpenetratie per medewerker in de
buitendienst. Wat direct opviel was de onduidelijke afbakening van de verschillende
rayons waarin de verkoopmedewerker actief is. Zo komt het regelmatig voor dat een
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vertegenwoordiger zowel in Zuid Limburg een contact onderhoud als in Noord Holland en Utrecht.
Een tweede aspect dat direct zichtbaar word is dat bij de regio indeling geen rekening is gehouden met
aantallen bedrijven in die regi. Door de verschillende kaarten naast elkaar te leggen werd bijvoorbeeld
direct zichtbaar dat de Flevopolders een soort niemandsland is, omdat geen rekening wordt gehouden
met het aantal offerte aanvragen en omzetwaarde uit deze regio.

Figuur 3 Uitvergroting van figuur 2,
Regio Amsterdam, Utrecht en het Groene
Hart in de Randstad.

Figuur 4 Aantal verkochte contracten
door de verkoopbuitendienst in relatie met
de totale waarde van alle
offerteaanvragen in elke regio.
Conclusies
Het rechttoe rechtaan schrijven van een dik rapport, inclusief alle kaarten zou een averechts effect
hebben. En niet onbelangrijk, het ging niet om mijn conclusies, maar om die van de directie. Ik
selecteerde de meest relevante kaarten en plakte die op grote vellen papier. De volgende stap was een
bijeenkomst, samen met de directie en de managers van de verschillende afdelingen. Daar stelde ik hen
de vraag: wat zie je en welke conclusies trek je? Er ontstond een levendige discussie en een
gemeenschappelijk eindoordeel.
Er worden drie conclusies getrokken:

èEr worden teveel kansen gemist. De huidige regio indeling is historisch zo gegroeid maar niet langer
toereikend om een maximaal resultaat te halen.
èHet gehele dm-traject voor leadgeneratie, het opvolgen van leads en de individuele targets moeten
beter worden afgestemd op het feitelijk potentieel in de regio’s en niet langer de markt als geheel.
èEr moet een eenvoudig rapportage systeem komen op basis van de gegevens in de prospectdatabase.
Op basis van de gegevens in de offertedatabase wordt een nieuwe regio indeling gemaakt waarbij het
management nadrukkelijk rekening houdt met:
èAantal bedrijven in die regio
èreistijd c.q. reisafstand tot de prospect en de commerciële waarde

Copyright © 2005, Bureau M+i, Amsterdam - 06 47312099

5

èMarktaandeel/marktpenetratie
èReisafstand/reistijd en het gemiddeld aantal klantcontacten dat noodzakelijk is om een contract af te
sluiten
èCommerciële waarde van de regio.
De verkoopbinnendienst wordt volgens dezelfde regio indeling georganiseerd. Hierdoor is het
mogelijk om moeizame verkooptrajecten sneller door te sluizen naar de verkoopbuitendienst.Het
direct mail-traject wordt regionaal georganiseerd waarbij het mailvolume is afgestemd op de aantallen
offerte aanvragen. Veel offerte aanvragen uit een specifieke regio heeft tot gevolg dat het mailvolume
om laag gaat om de opvolging van de bestaande aanvragen optimaal uit te nutten. Deze maatregel heeft
tot gevolg dat de samenwerking tussen verkoop en de afdeling marketing wordt gestimuleerd.
Het voorgaande traject heeft veel kennis opgeleverd hoe de gegevens volgens een gestandaardiseerde
procedure uit de database gehaald kunnen worden. De eigen ICT-afdeling ontwikkelde een
eenvoudige accesdatabase met enkele rapportagemodules die maandelijks werden uitgeprint
Het traject is geleidelijk in gang gezet zonder dat echt sprake is van een trendbreuk. Binnen het bedrijf
spreekt men ook niet over een verandering of nieuw beleid. Het is gewoon de logische consequentie
van een traject dat in gang is gezet.
Bel voor een afspraak
Wilt u weten hoe de beschreven aanpak binnen uw organisatie kan worden ingevoerd. Is een
intensieve 2 daagse in-company training een alternatief? In deze training staat uw eigen bedrijf
centraal. Alle opdrachten hebben dan ook direct betrekking op uw eigen bedrijf, producten en
bemensing. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met onze account manager Gilles
Gortzak, 06-47312099
Over bureau M+i
Bureau Marketing & Intelligence is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van CRM
programma´s, database- en Event Driven Marketing. Een onderscheidend kenmerk is dat al onze
adviezen gebaseerd zijn op bewezen resultaten uit het verleden. Wij zijn ook niet zo goed in het
schrijven van (dikke) rapporten. Gelukkig hoeft dat vaak ook niet. Veel van onze adviezen zijn vaak al
doorgevoerd nog voor dat wij zijn vertrokken.
Focus op:
m Database marketing & Database analyse
m Campagne Management
m CRM programma´s
m Klanttevredenheidsonderzoek
m Non-respons en non-conversie onderzoek

Dit boek en softwareprogramma
Succesvol Marketing Plan helpt u stap
voor stap bij het schrijven van een
resultaat gericht (operationeel)
marketing plan. Het programma geeft
u meer focus op kansen en helpt u
met het vinden van honderden
verbeterpunten. Dankzij een
uitgebreide ondersteuning van
helpteksten doet u veel nieuwe kennis
en inzichten op. Door het gebruik van
wizards is het programma ook
geschikt voor mensen met geen
achtergrond in de marketing. U kunt
voor uw eigen bedrijf direct aan de
slag.
Het boek en softwareprogramma helpt
u stap voor stap bij het schrijven van
een operationeel marketing plan. U
kunt direct aan de slag!
èHelpt u met het vinden van meer
dan 100 verbeter punten
èUitgebreide ondersteuning met
helpteksten
èMaak optimaal gebruik van de
kennis van de experts
Successful Marketing Plan biedt u een
pragmatisch werkwijze om het
commerciële bedrijfsproces te
rationaliseren. Vele ondernemingen
hebben de werkwijze inmiddels met
succes toegepast. De methodiek van
het softwareprogramma wordt gebruikt
door tal van interantionaal erkende
universiteiten en HBO-instellingen.
Vanaf nu heeft u nog meer één
werkwijze waarmee aantoonbare
verbeteringen zijn gerealiseerd.

TM

Succesvol Marketing Plan wordt uitgegeven door
Marketing & Intelligence. Andere boeken in deze serie zijn:
1) Succesvol internet plan (+softwareprogramma
2) Succesvol communicatie plan (+softwareprogramma)
3) Succesvol account plan (+softwareprogramma)
4) Succesvol direct marketing plan
5) Succesvol verkoopplan
6) Succesvol business plan
7) Succesvol beursplan (+Softwareprogramma)
8) Succesvol briefings (+softwareprogramma)
9) Succesvol acquisitie brieven (+softwareprogramma)
10) Succesvol Klanttevredenheidsonderzoek
(+softwareprogramma)
Ga nu naar WWW.Successful-Plan.com voor meer
informatie.
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