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

INTERNATIONALE PUBLICATIES
OVER SALES
Nederland valt massaal voor het nieuwe werken. En niet zonder reden: het nieuwe werken staat synoniem voor innovatieve manieren van werken. Werkvormen die organisaties nieuwe kansen bieden
om zich te onderscheiden. Iedereen beseft inmiddels dat u slimme en hoogopgeleide kenniswerkers de
ruimte moet geven. Waarde hoef je niet per se toe te voegen op kantoor tussen 9 en 5 en waarde is niet
per se gerelateerd aan de tijd die je erin stopt. Door flexibel te werken, worden we productiever hoewel
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we minder hard werken.

Kent u dat? Dat u met hart en ziel ergens mee aan de slag gaat, na
een worsteling het juiste pad heeft gevonden en dat dan opeens alles
vanzelf lijkt te gaan? En dat in de euforie van dit gevoel, de man met
de hamer komt? In het geval van mijn vriend de salesmanager was de
man met de hamer gekomen in de vorm van de dagelijkse praktijk.
In zijn CRM project had mijn vriend diverse obstakels overwonnen:
de stuurgroep met onduidelijke sturing, de miscommunicatie tussen

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.

de business en de IT afdeling, het management dat niet duidelijk kon
maken waar op gestuurd moest worden etc. Alles was uiteindelijk
goed gekomen en het was dan ook niet gek, dat de eerste resultaten
van het CRM project veel aandacht kregen in de organisatie.
De afwachtende houding verdween en maakte plaats voor euforie.
Als een soort popidool had hij plotseling bijzonder veel vrienden,
iedereen wilde met hem lunchen en hij kreeg het ene vergaderverzoek
na het andere. Het leek wel of de hele organisatie wilde “CRM-men”.
Gekscherend werd hij “the voice of CRM”genoemd.
Deze populariteit bracht de nodige uitdagingen met zich mee: er
waren meer gebruikers dan oorspronkelijk beoogd. Dit gaf budgettaire
druk en hij moest nee verkopen. Verder deed het gerucht de ronde

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.

dat de CRM implementatie alles kon: lastige prijsonderhandelingen
met klanten en interne communicatieproblemen werden door CRM
opgelost. Nog maar niet te spreken van het feit dat de stuurinformatie
daadwerkelijk met 1 druk op de knop zou worden getoond. Een soort
betoverde Haarlemmerolie.

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

Drs. R.F.J. Austie
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Met dit boek treedt u binnen in de wereld
van het nieuwe werken en ontdekt u

Over dit soort vragen gaat Slimmer werken

waarom nomad working de toekomst is.

met het kantoor in je tas. Het is een heel

Dit aangevuld met de beste technieken

praktisch boekje over hoe je omgaat met

op het gebied van slimmer werken en de

de nieuw verworven vrijheid. Een no-

laatste technologische vernieuwingen,

nonsense boekje ook, dat niet ingewikkeld

maakt dit boek tot een onmisbare gids voor

doet over het nieuwe werken of hoe je het

iedereen die tot een verfrissende nieuwe

ook wilt noemen. Het zit boordevol tips en

werk- en leefstijl wil komen. Meer vrijheid,

tricks op het gebied van timemanagement,

Hij wist niet hoe hij met dit soort overspannen verwachtingen om

productiviteit, creativiteit, voldoening en

e-mailbeheer en teleconferencing.

moest gaan. Het lag uiteraard voor de hand dat zulke hooggespannen

balans met minder moeite; in nomad stijl.

Tientallen tools en technologieën komen

verwachtingen onrealistisch waren. En dat daarmee het prille succes

voorbij, allemaal even handig en leerzaam.

van zijn CRM project niet verder tot bloei zou kome. Wel apart, meestal

De tas als symbool voor het nieuwe werken:

Ik was goed bekend met de basics van

moet het communicatieplan gebruikt worden om medewerkers

het is een leuke vondst waarmee Gerald

computers en online diensten, maar dit

en managers enthousiast te krijgen. Maar in dit geval moest hij

Essers meteen een hoop ballast overboord

boek heeft mij meerdere nieuwe inzichten

de communicatiemomenten gebruiken om de verwachtingen te

gooit. Bijvoorbeeld het idee dat het nieuwe

gegeven voor het gebruik van applicaties

temperen.

werken gaat over hippe, flexkantoren met

ter verhoging van mijn effectiviteit en

Moraal van dit verhaal: als u niet wilt dat uw X-factor te populair

een koffiebar in het midden. En ook dat het

ter vergemakkelijking (bijvoorbeeld

wordt op momenten waarop uw CRM voortgang daar nog niet klaar

niet om thuiswerken handelt, zoals veel

door automatisering) van vele standaard

Auteur: Richard Austie

mensen nog steeds schijnen te denken.

bezigheden die ik tegenkom in mijn

Socrates Sales & Management Trainingen

Nee, het nieuwe werken gaat over werken

dagelijkse werk.

www.socrates-trainingen.nl

voor is, zorg dan op tijd voor een goede communicatie. Dat iedereen
weet wat hij kan verwachten. Zodat de roddelbladen geen vat op u
hebben. Het is net het leven van een echte ster…
Marielle Dellemijn

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.

www.crmexcellence.nl
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