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

Internationale publicaties
over Sales
LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube en Hyves: miljoenen mensen zijn virtueel met elkaar verbonden.
Het woord virtueel lijkt ook een heel andere betekenis te krijgen. We leven in een open en onbegrensde wereld van samenwerking, creativiteit en communicatie. De macht over de markt verschuift van bedrijven naar sociale netwerken. Bedrijven verliezen de binding met klant en medewerker, als ze niets
doen. Binnen organisaties moet dan ook een omslag plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en on-
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teveel te willen managen. Zodra dat

Hij begreep er niets van, mijn vriend de salesmanager. Hij had budget
gekregen om CRM software te kiezen en moest natuurlijk aan de verschillende leveranciers uitleggen wat hij nodig had. Urenlang had hij
geschreven aan een RFI, waarin hij eindeloze kolommen van velden
had gemaakt waarin informatie moest staan die hij wilde gebruiken. Hij had zijn ICT afdeling zelfs zover gekregen dat ze een hoofdstuk met deze kolommen hadden gevuld. En tot zijn grote vreugde

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.

bleken bijna alle leveranciers dit te kunnen leveren. Hij was blij, want
hij wist zeker dat hij een mooi CRM pakket ging krijgen dat zijn leven
zoveel gemakkelijker ging maken.
Maar tijdens de demo’s spatte zijn droom uiteen. De leveranciers begrepen hem niet en dat was een onprettige verrassing. Wat de leveranciers lieten zien was een kakofonie van mooie functionaliteiten
(die hij niet nodig had) en een Babylonische spraakverwarring over
processen (die bij hem anders waren).
Onder ons maandelijkse dinertje klaagde mijn vriend de salesmanager over het onbegrip van de leveranciers. “Ben ik niet duidelijk
of zo?” riep hij, zijn handen ten hemel heffend. Hij vond de aanschaf
van een CRM pakket veel ingewikkelder dan hij vooraf had gedacht.
Uiteraard vroeg ik welke informatie hij aan dan de leveranciers had
verstrekt.

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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Socrates Sales & Management Trainingen

‘Maar je ziet ook dat medewerkers voor hun
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www.socrates-trainingen.nl
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voorbeelden dan de ander.

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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of bel 055 526 3850

maken van sociale netwerken’, zegt Lanting.
‘Mensen zijn steeds meer connected.

Nyenrode Sales Leadership Masterclass
‘Connect!’ geeft een rake introductie in de

www.nyenrode.nl/slm
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