Crisis? Wat doe je er aan?
Afwachten? Nee toch?!

INTERNATIONALE PUBLICATIES
OVER SALES
Wat is het geheim van succes? Door de eeuwen heen zijn er vele boeken verschenen van evenzovele
schrijvers die meenden het antwoord te hebben op deze vraag. In navolging van Napoleon Hill, Dale
Carnegie, Zig Ziglar, Jim Collins en vele andere grote namen denkt ook Ken Blanchard het antwoord te
weten. Met eenenveertig succesvolle titels achter zijn naam toch iemand om naar te luisteren, vindt u

CULTURELE
CRM REVOLUTIE

niet? Gung Ho is het sleutelwoord! Wat dit betekent? Leest u zelf. Succes in de voorbereiding is immers
de voorbereiding van het succes.

Drs. R.F.J. Austie

Het is altijd leuk om te zien hoe een bedrijfscultuur de werkwijze en

‘Gung Ho!’ is met zijn pocketformaat, slechts

zonder scorebord is er ook geen spel en valt

Ken Blanchard is ‘Chief Spiritual Officer’ en

samenwerking beïnvloedt. Positief dan wel negatief. Ik moet zeggen

139 bladzijden en zeer boeiende inhoud,

er niets te juichen.

voorzitter van de raad van bestuur van de

(helaas en onbegrijpelijk voor mij): in de meeste gevallen meer negatief

één van die boekjes die je binnen een

dan positief. En dan ben ik weer heel blij dat ik eigen baas ben en mijn
eigen cultuur kan creëren. Daar heb ik het dan ook regelmatig over met
mijn vriend de salesmanager.
Hij kan slechts voor een deel zijn eigen cultuur creëren, namelijk
die binnen zijn salesteam. Maar als CRM Executive binnen de
organisatie komt hij in aanraking met een groot deel van de andere

Het zijn spannende tijden. Alles staat onder
druk. Bedrijven hebben het zwaar. Het consumentenvertrouwen daalt. Werknemers worden
onzeker. De arbeidsmarkt wordt krapper. Het is
nu zaak om je te onderscheiden.

organisatieonderdelen. En dan loopt hij tegen de culturele weerstanden
en “hidden agenda’s“ aan die de structurele inbedding van de CRM
strategie tegenhouden. Soms licht hij een stukje van de interne sluier
voor me op en het is net een soap.
Laatst vertelde hij dat er intern veel spanning was en dat de verschillende
partijen allemaal hun macht probeerden te behouden over de rug van
de CRM implementatie heen. De CFO liet plotseling de toegang tot de
CRM applicatie afsluiten. Hij hoopte hiermee te bereiken dat er zoveel
negatieve publiciteit zou ontstaan dat deze nieuwe projectfase zou
worden stopgezet. Waarom? Omdat het wel heel veel inzicht gaf in het
functioneren van de organisatie, en daarmee van hemzelf.
De ICT manager had in het selectietraject al duidelijk gemaakt dat

Volg een training waarmee je straks beter kunt
presteren. Beter verkopen, betere gesprekken
voeren, duidelijker rapporten maken, marktgerichter denken, et cetera.
Powerteam Personal Training verzorgt
trainingen door ervaren specialisten die hun
trainingsprogramma zelf hebben geschreven
en stuk voor stuk hun sporen in hun vakgebied
hebben verdiend.

hij geen SaaS oplossing wilde, omdat dan zijn macht aanzienlijk zou
slinken. Hij had getracht om deze keuze sterk te beïnvloeden, maar
zonder resultaat, door de goede businesscase die mijn vriend had
opgesteld. De ICT manager deed te pas en te onpas zijn best om alsnog
gelijk te krijgen.
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055 - 526 3850
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Socrates Sales & Management Trainingen

komt het met die zaken ook wel goed. Maar

vriend?

www.socrates-trainingen.nl

middelpunt van de salescultuur.
De sfeer en energie in het team werden opgevangen en overgenomen
door andere organisatieonderdelen. En zo langzamerhand is er een
culturele revolutie ontstaan vanuit het salesteam. Met als gevolg dat
de interne samenwerking over de teams heen sterk is verbeterd, met
als basis vertrouwen. Mooi hè?

Powerteam Personal Training is een trainingsbureau
voor persoonlijke ontwikkeling. De trainers zijn elk
specialist in hun vakgebied, de onderwerpen variëren van vaardigheid tot techniek, op verschillende
niveaus.

Marielle Dellemijn
www.crmexcellence.nl

12 SALESEXPERT

Kijk voor informatie op

www.powerteam-training.nl
of bel 055 526 3850

SALESEXPERT 13

