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SPANT! BUSSUM
Buitendienstmedewerkers zijn mensen met passie, talent,
bevlogenheid en doorzettingsvermogen.

Plaatjesmanagement
‘First things First’ is één van de Seven Habits van Steven Covey. Wat
mij betreft een van zijn meest wezenlijke. Ik leef dan ook in de veronderstelling dat de meeste mensen dit advies in hun achterhoofd
hebben en hun prioriteiten bewust kiezen. Zo ook als het gaat om
CRM rapportages. Immers, een goede sturing ondersteunt niet
alleen de 20% efficiency winst die het CRM project over het algemeen oplevert, maar heeft zeker ook een belangrijk effect op de
beoogde continuïteit. Maar mijn vriend de salesmanager, bezig
met zijn interne CRM project, haalde me uit die waan. Hij zat in een
impasse en wilde daar graag uit.
Zijn directie bleek niet in staat om aan te geven wat de meest belangrijke informatie was die zij nodig hadden om de gekozen strategie aan te sturen. Terwijl de operatie vol creativiteit allerlei rapportages en lijstjes beschreef. Dat herkende ik wel, want in het
merendeel van de CRM trajecten is dit helaas de praktijk. Hierdoor
hebben rapportages de neiging om ofwel te laat gerealiseerd te
worden ofwel uit de hand te lopen. Met als gevolg dat de uiteindelijke stuurinformatie onvoldoende op de strategie afgestemd is. En
dat is lastig managen, als je de gestelde doelen wilt bereiken.
Ook werd hij verrast door de weerstand die uit de operatie kwam.

Als ode aan de buitendienst, organiseren wij een interactieve
dynamische dag, geheel in het teken van dit prachtige vak.
Bent u uitgeblust, bent u sprankelend, wilt u nieuwe energie,
wilt u alles weten over social media, wilt u het avontuur tussen
theorie en praktijk ondergaan, wilt u gewoon eens iets anders
met uw relaties,of wilt u gewoon samen met 700 collega’s een
fantastische dag hebben, schrijf u dan nu in.
Voor iedereen met een beetje verkoopbloed een niet te
missen dag. Alles begint met doen, doen en nog eens doen,
dus niet wachten tot morgen maar nu inschrijven!

Slechts € 75,- (excl. BTW) p.p.
inclusief lunch en goodie bag.
Met medewerking van de volgende sprekers:
►

Paul van Montfoort - Van Montfoort Training & Consultancy
& ‘Commercieel Manager van het Jaar 2004’

►

Carel van Laack - directeur Van Laack
Executive Training & Consulting

ken voordat ze naar de directie werden gestuurd. En ze wilden al

controle te hebben over de rapportages. En hun prestaties worden
door de CRM rapportages soms pijnlijk duidelijk.
Het hulpgeroep zou moeten appelleren aan de manier waarop de

rigide cijfers of ook om de interpretatie daarvan? Indien het eerste
het geval is, dan kan de directie erop rekenen dat cijfers op enig
moment gemanipuleerd worden, zodat er geen sprake meer is
van sturen naar de toekomst. Dan blijft er alleen nog het dagelijk-

gen van de marketeer om de angsten en verlangens aan te voelen van mensen die te maken hebben
met die vier aspecten.
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Rob Kriek - Kenneth Smit Consulting &
‘Commercieel Manager van het Jaar 2003
Dr. Régis Lemmens - oprichter van Sales Cubes
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"Destiny is not by chance, but by choice"
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directie omgaat met de rapportages, de grafieken en de cijfers.
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www.socrates-trainingen.nl

www.crmexcellence.nl
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