
Hoe de strijd tussen 
Marketing en Verkoop 

oplossen?

voorstellen

Chris Goes van Affekt: 3 x 3 

Vraagstukken Hoedanigheid

- Marketing management Consultant

- Verkoop management Opleider/trainer-coach

- Innovatie management Interim manager

Sinds 2001, daarvoor verschillende marketing- en 

Verkoopmanagementfuncties in industrie, 

banking, logistiek, internationale groothandel, e.a.
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Herkent u dit?

“Marketing weet niet wat verkoop doet en verkoop weet niet 
wat marketing doet”

“Verkoop vindt dat marketing “slechte” leads levert en 
marketing vindt dat verkoop de leads “slecht” opvolgt.”

“De markt en de klantrelatie wordt steeds complexer en moet 
er meer afstemming tussen marketing en verkoop komen, 
maar wie neemt het initiatief?”

Kortom, er zijn bij veel bedrijven spanningen tussen marketing 
en verkoop
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Verschillen rollen marketing en verkoop

Marketing

• Doelstelling: marktaandeel

• Doelgroepen (stakeholders)  
en segmenten

• Klantgedrag en  vervullen 
behoeften

• Imago, branding en 
naamsbekendheid

• Marktontwikkelingen en trends 
vanuit data en onderzoek

• Productontwikkeling

• Communicatievraagstukken

• Genereren leads 
Middellange tot lange termijn 

Verkoop

• Doelstelling: omzet

• Klanten werven en bedienen
• Hard selling en consultative 

selling

• Offertes en transacties

• Planning bezoeken
• Koopbeslissingsprocessen

• Concrete klantoplossingen 
(maatwerk)

• Persoonlijke relaties met 
inkopers

• Maken accountplannen

Korte termijn
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Marktontwikkelingen

B2B

• Internationalisatie

• Complexere verkoop en 
inkooptransacties

• Klant heeft totaalbeleving (en imago 
en persoonlijk contact, print, online, 
mobiel)

• Klant beter geïnformeerd (internet)

• Kopen via webshop: kanaalconflicten

• Hoge eisen klanttevredenheid

• Klanten wisselen  makkelijker van 
leverancier, tenzij unieke positie

• Fusie en overnames, faillissementen

• Inkopers willen minder leveranciers

• Producten krijgen steeds meer 
diensten
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B2C

• Mondiger klant (via internet 

beter geïnformeerd)

• Klant heeft totaalbeleving

• Kopen via webshop

• Hoge eisen klanttevredenheid 

• Afnemende klantentrouw

• Dubbele vergrijzing en 

ontgroening

• Verschillende (sub) culturen

• Meer dienstverlening rondom 

producten

Verschillen overbruggen
Diverse onderzoeken: bij bedrijven waar marketing en verkoop 

afstemmen of samenwerken:

• jaarlijks 32% meer omzet realiseren; achterblijvers zagen een daling 
van 7% (Aberdeen Group)

• 24% meer omzet en 27% meer winst over de afgelopen 3 jaar 
realiseerden (Sirius Decisions)

• 36% meer retentie en 38% betere win/lost ratio’s laten zien (Math 

Marketing)

Er is dus wat te halen!
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Verschillen overbruggen
Alleen afstemming of volledige integratie?

• afhankelijk van de koop- en marktsituatie 

• aard van de producten en diensten

De volgende vragen: 

- koopproces transactioneel of vanuit  partnership? 

- stappen in het koopproces vanuit klantperspectief? 

- wat zijn logische interacties met bedrijf (communicatie, koop en

service)?

- wat is perceptie van producten bij klant (commodities)? 

- Verwacht klant een custom made aanbod? 

- concurrentie: complex of eenvoudig? 
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Inkoopmodel Kraljic
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Klantbehoefte:

Routine: efficiency

Hefboom: marktsituatie 

benutten

Knelpunt: zekerheid

Strategisch: partnership

Hoe is de omzetverdeling bij u naar deze vier categorieën?

Verschillen overbruggen
Klant centraal stellen: huidige klant heeft TOTAALbeleving

Customer Journey

buitenreclame internet

social media

Winkel en beurzen

radio

Persoonlijke verkoop mond tot mond TV print-krant, tijdschrift 
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Tenzij het aanbod uniek en/of ONDERSCHEIDEND is



Verschillen overbruggen

4 typen relaties * tussen marketing en sales:

1. Niet gedefinieerd
2. Gedefinieerd
3. Samenwerken
4. Geïntegreerd

Geïntegreerd

Samenwerken

Gedefinieerd

Niet gedefinieerd

* Harvard Business Review: Philip Kotler, Neil Rackham en Suj Krishnaswam
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Verschillen overbruggen

1. Niet gedefinieerd

• zich focussen op hun eigen taken en agenda totdat 

er een conflict is

• zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen

• alleen samen bijeenkomen om een conflict op te 
lossen 
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Verschillen overbruggen

2. Gedefinieerd

Als marketing en verkoop:

• regels hebben om conflicten te voorkomen

• dezelfde taal spreken met betrekking tot 
bijvoorbeeld de definitie van een lead

• bij elkaar komen om gezamenlijke 
verwachtingen te bespreken
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Verschillen overbruggen

3. Samenwerken

Als marketing en verkoop:

• duidelijke gemeenschappelijke grenzen en 
overdrachtsmomenten hebben in het totale 
klantproces

• samen de strategische planning maken

• samen opleidingen volgen 
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Verschillen overbruggen

4. Geïntegreerd

Als marketing en verkoop:

• systemen, KPI´s en beloning delen

• zowel successen als mislukkingen als 
gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwen 
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Verschillen overbruggen
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Acties Niet gedefinieerd gedefinieerd Samenwerken Geïntegreerd

1. Maak één plan X X X

2. Beheer één 

pijplijn

X X X

3. Formuleer de 

ideale klant

X X X

4. Definieer 

kwalitatieve leads

X X X

5. Gebruik SLA’s X

6. Gebruik de 

juiste data

X

7. Hanteer 

dezelfde 

rapportage

X X



Aanpak

1. Analyse 
– huidige relatie tussen marketing en verkoop

– marktsituatie en ontwikkelingen

– klantperspectief

2. Conclusies en aanbevelingen (van niet gedefinieerd 
naar geïntegreerd of met tussenstappen)

3. Implementatie (o.a. debat)

4. Resultaten 

5. Evaluatie
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Debat

Doel: 

- begrip krijgen voor elkaars standpunten

- Informatie verzamelen voor besluitvorming

Aanpak:
- Aan de hand van stellingen 

- Partij is voor en partij is tegen (ook al ben je voor)

- Elkaar met goede argumenten overtuigen (gelijk krijgen, 
niet gelijk hebben)

- Onafhankelijke jury die bepaalt wie de winnaar is
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Debat - instructie

• 3 stellingen

• Per stelling een voorstander en een tegenstander

• De zaal in twee groepen: Voor en Tegen

• Per stelling

– Ronde 1 voorstander en tegenstander (2 x 2 min)

– Ronde 2 reactie voor- en tegenstander (2 x 1 min)

– Ronde 3 Zaal voor en zaal tegen (2 x 5 min)

– Ronde 4 reactie zaal voor en tegen (2 x 2 min)

Totaal 20 min per stelling

• Per stelling wordt een groepswinnaar aangewezen

• Na afloop wordt de “debater van de dag” gekozen 



Stelling 1

Marketing kan niet zonder verkoop maar 
verkoop kan wel zonder marketing
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Stelling 2 

Klant bepaalt wanneer, waar en 

bij wie hij koopt.
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