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

Internationale publicaties
over Sales
Dat de wereld om ons heen in een snel tempo verandert zal niemand zijn ontgaan. De vraag is alleen
waar u zich bevindt in de veranderingscurve. Voor degenen die nog steeds in de ontkenningsfase of
weerstandsfase zitten is er helaas weinig hoop meer. Daarom wil ik me met onderstaand artikel vooral
richten tot hen die in de verkennende fase zitten en tot hen die de veranderingen al hebben geïnternaliseerd. Alleen voor hen is het zinvol het geheim te kennen hoe een verandering met succes door te

CRM als strop voor
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voeren.
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Powerteam Personal Training verzorgt
trainingen door ervaren specialisten die hun
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en stuk voor stuk hun sporen in hun vakgebied
hebben verdiend.
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‘Leiderschap bij verandering’ biedt John

Ook organisaties moeten in een zich

Jarenlang heeft hij gevochten voor een CRM project, mijn vriend de
salesmanager. Redenen te over had hij, hij kon precies uittekenen
hoe het CRM project zijn organisatie (en daarmee zijn carrière) een
boost zou geven. Meer efficiency, meer omzet en minder kosten. En
dan niet te vergeten, een grotere klantloyaliteit. In de discussies met
zijn bazen wist hij deze argumenten fantastisch in te zetten.

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.

Tijdens een goed glas wijn in het weekend legde hij uit hoe hij de
voorbeelden die hij gebruikte, aandikte om de ROI te verhogen. Op
mijn vraag of dat wel slim was omdat men dan ook een dergelijk resultaat van zijn CRM project ging verwachten, antwoordde hij: “dat
valt wel mee, eerst zorgen dat ik het budget krijg om het project
te beginnen, dan zien we wel verder”. Tegen zoveel domheid wilde
ik niet argumenteren, dus dronken we ons volgende glas in stilte
verder leeg.
Nu is het zover. Na eindeloos lobbyen voor vervanging van de
huidige CRM applicatie, is het gelukt. Op basis van de ROI die mijn
vriend de salesmanager heeft opgesteld, heeft hij budget gekregen om zijn CRM project te starten. Wel met een aantekening in zijn
dossier, maar dat weet hij nog niet. In die aantekening staat dat hij
drie jaar lang ondermaats heeft gepresteerd en daarmee de concurrentiepositie van de organisatie in gevaar heeft gebracht. Had hij

Besteed een dag aan je toekomst, daar word
je beter van. Kijk op de website en bel daarna
055 - 526 3850
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www.nyenrode.nl/slm

Marielle Dellemijn
CRM Ondernemer
www.crmexcellence.nl

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.

Kijk voor informatie op
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