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1. Herkent u dit?  

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

“Marketing kost geld; verkoop levert geld op.” 

De afdelingen Marketing en Verkoop communiceren  
in veel gevallen niet of nauwelijks met elkaar en leven  
langs elkaar heen. Bij 50% van de ondernemingen  

zijn problemen tussen marketing en verkoop. 

 

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

“Marketing maakt zaken onnodig ingewikkeld.” 

Er is nog steeds bij veel organisaties een verschil 
van opvatting over wat nu eigenlijk een lead is. Een 
e-mail adres dat is achtergelaten op de website bij 

het aanvragen van een brochure? Of een concrete 
eerste afspraak? En wie is verantwoordelijk voor 

het binnenhalen van leads? Marketing of Verkoop? 
En wie krijgt de credits als een lead is omgezet in 
een concrete transactie? 

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

“Marketing levert het concept en verkoop adviseert.” 

Bij veel organisaties is onvoldoende duidelijk bij wie het initiatief voor dergelijke 
vraagstukken ligt. Rapporteren de afdelingen aan verschillende 
Eindverantwoordelijken? Is marketing eigenlijk alleen met marketing communicatie 

bezig? En verkoop alleen met klantbezoek en transacties? 

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit veel voorkomende 

vraagstukken die bij organisaties spelen. In deze whitepaper wordt uitgelegd waar 
de oorzaken liggen van de knelpunten en hoe deze aangepakt kunnen worden. 
Marketing en verkoop moeten elkaar immers versterken.  
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2. Verschillen in de rollen van Marketing en Verkoop 

Hoe komt het toch dat de verschillen soms groot zijn en dat er soms sprake is van 

een “stammenstrijd” tussen beide bedrijfsonderdelen? 

Wellicht is één van de redenen het ontbreken van kennis over de taken en 

werkzaamheden van de beide functiegebieden. In onderstaand overzicht staan de 
belangrijkste taken en werkzaamheden van de afdelingen marketing en verkoop.  

Tabel 2.1. taken en werkzaamheden Marketing en Verkoop 

Marketing Verkoop 
Doelstelling: marktaandeel en winst Doelstelling: omzet 

Doelgroepen (stakeholders) en 

segmenten 

Klanten werven en bedienen 

Bestuderen klantgedrag en vervullen 
van behoeften 

Werken met koopbeslissingsprocessen 

Bouwen aan imago, branding en 
naamsbekendheid 

Werken aan offertes en concrete 
transacties 

Volgen marktontwikkelingen en trends 
vanuit bestaande data en onderzoek 

Planning van bezoeken 

Ontwikkelen nieuwe producten en 

diensten 

Hard selling en consultative selling 

Werken aan communicatievraagstukken Concrete klantoplossingen (maatwerk) 

ontwikkelen en aanbieden 

Genereren leads Maken van accountplannen 

Het voornaamste verschil ligt in het termijn perspectief: 

- verkoop is zeer gericht op de korte termijn met als belangrijkste doelstelling 
klanten behouden en nieuwe klanten binnenhalen om de omzet te continueren 
cq te vergroten. Afhankelijk van het type product en de markt betekent dit of 

“hardselling” of “consultative slelling” 1 

- marketing is meer op de middellange termijn gericht met als belangrijkste 

doelstelling opbouwen van naamsbekendheid en merkvoorkeur en met het 
ontwikkelen van producten en diensten die inspelen op de behoeften van 
klanten. Onderzoek en communicatie activiteiten worden doorgaans 

                                                        

1 Consultative selling, ook wel adviserend verkopen gaat uit van inventariseren van wensen en 
behoeften van de klant om vervolgens met klantgerichte oplossingen te komen. Met name voor 
producten en diensten die toelichting nodig hebben is dit een succesvolle wijze van verkopen. 
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ondergebracht bij marketing die, afhankelijk van de marktsituatie, indirect of 

direct met de eindgebruiker of beslisser communiceert. Hierbij houdt 
marketing rekening met ontwikkelingen in de maatschappij. 

Marketing kent wel een aantal activiteiten (met name promotioneel en 
verkoopondersteuning), die op de korte termijn zijn gericht, maar vooral de 

langere termijn activiteiten moeten zorgen voor continuïteit.  

Marketing en Verkoop hebben echter ook overeenkomsten. Als gedacht wordt 

vanuit de salesfunnel, dan moeten marketing en verkoop elkaar aanvullen. Met 
de salesfunnel wordt bedoeld het traject dat een klant doorloopt naar de beste 
oplossing van zijn (latente) probleem /behoefte. Duidelijke afspraken over het 

moment van overdracht kan al direct zorgen voor duidelijkheid bij zowel de klant 
als bij de beide afdelingen. 

In onderstaande illustratie staat het aankoopproces (marketing of sales funnel - 
trechter) vermeld en het moment waarop marketing zou kunnen overdragen naar 
verkoop.  

Figuur 2.1. Salesfunnel met overdrachtsmoment 

 

De salesfunnel gaat uit van het bekende AIDA model: 
- Attention 
- Interest 
- Desire 
- Action 
 
Bijlage 1 geeft een nadere toelichting op het model. 
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In onderstaande illustratie worden de verschillende werkzaamheden van 

marketing en verkoop in de salesfunnel nader uitgewerkt. 

Figuur 2.2. Salesfunnel met werkzaamheden van marketing en van verkoop 

 

Customer Hourglass 
Recente ontwikkelingen geven aan dat ook met name na afsluiten van de order 

een klant indrukken houdt over de leverancier. Niet alleen vanwege mogelijke 
herhalingsopdrachten maar ook vanwege onzekerheid of de koop goed was. Met 
de methode van de “customer hourglass” (zandloper) wordt dit als volgt 

weergegeven. 

Figuur 2.3. Customer hourglass 

 

Na de koop is er veelal sprake van 
herhalingsaankopen, gevolgd door een sterke 

voorkeur voor het merk cq. de leverancier. 

Dit kan uitmonden in een grote mate van 

klantentrouw wat kan leiden tot referrals 
(aanbevelingen) en zelfs tot een vorm van 
ambassadeurschap (advocacy). Bijlage 1 geeft 

een nadere toelichting op dit model. 
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De rol van marketing komt dan met name na de koop weer helemaal in beeld. 

Maar ook andere afdelingen zijn dan nauw betrokken bij de beeldvorming over de 
organisatie die bij een klant ontstaan. 

Er zijn natuurlijk verschillen tussen marketing en verkoop naar zakelijke afnemers 
(B2B) en naar consumenten (B2C). Er wordt van uitgegaan dat de 

aankoopbeslissingen in B2B veel rationeler verlopen dan bij B2C. De “gun” factor 
moet echter wel meegenomen worden, evenals het inkoopmotief (zie model 
Kraljic, pag. 12 en bijlage 2). 

Hoewel er verschillen zijn in de benadering van Consumenten of Zakelijke 
afnemers, worden deze verschillen gaandeweg kleiner.  

Ook voor zakelijke afnemers wordt de wereld steeds kleiner en komen er meer 
leveranciers op de markt die hetzelfde product kunnen leveren maar tegen 
andere condities. Producten worden steeds meer “commodities” die online te 

bestellen zijn en waarbij persoonlijke verkoop steeds minder van toepassing 
wordt.  
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3. Marktontwikkelingen  
Voordat we kijken naar hoe verschillen tussen marketing en verkoop overbrugd 
kunnen worden, is het nodig om te kijken naar ontwikkelingen in de markt. Er zijn 

tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden van marketing 
en verkoop. 
Hierbij zijn verschillen tussen consumentenmarkt (B2C) en zakelijke markt (B2B) 

te signaleren. Het is echter voor B2B belangrijk om te weten wat er bij zijn klant 
gebeurt die B2C concepten hanteert (B2B2C). 

Onderstaand een limitatief overzicht van ontwikkelingen. In vet staan de meest 
prominente ontwikkelingen aangegeven. 
 

Tabel 3.1. Ontwikkelingen B2B en B2C 

Business to Business (B2B) Business to Consumers (B2C) 
Internationalisatie Mondiger klant 

Complexere verkoop en 

inkooptransacties 

Klant heeft totaalbeleving 

Klant heeft totaalbeleving Toename kopen via webshop en 

online kopen 

Klant is beter geïnformeerd Hoge eisen klanttevredenheid 

Kopen via webshop ipv via groothandel Imago is snel beschadigd door social 

media 

Hoge eisen aan klanttevredenheid Afnemende klantentrouw 

Afnemende klantentrouw Dubbele vergrijzing en ontgroening 

Fusies, overnames, faillissementen Verschillende (sub)culturen 

Inkopers willen minder 
leveranciers 

Meer dienstverlening rondom producten 

Producten krijgen steeds meer diensten Grotere oriëntatie voorafgaand aan 

koop  

De ontwikkelingen in de maatschappij hebben veel invloed op de werkzaamheden 

van marketing en verkoop. 

Zo heeft de internationalisatie tot gevolg dat de producten wereldwijd worden 

verkocht en daarmee veranderen de eisen aan de verkoop. Door de digitalisering 
is oriëntatie via internet veel belangrijker geworden en weten klanten soms meer 

te vertellen over het product dan de verkoper zelf. 
Klanten stellen steeds hogere eisen aan de leverancier en als er ook maar iets 
aan de levering of de nabewerking mankeert is men snel geneigd niet weer te 

kopen. Alles moet dus perfect zijn. 
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Inkopers worden gestuurd op prijs en willen mede daarom met steeds minder 

leveranciers (lees verkopers) te maken hebben. Voor de verkopende partij  
betekent dit veelal het moeten toepassen van andere kostenstructuren en niet 

alleen maar het concentreren op de producteigenschappen. Dit vraagt van 
verkopers andere kennis en vaardigheden. Het wordt dan steeds meer maatwerk. 

Belangrijkste ontwikkeling is wel dat de klant, of dit nu een zakelijke afnemer is of 
een consument, een totaalbeleving van de leverancier krijgt. Via de website, 
publicaties, reclame, mond-tot-mond communicatie, social media, aanwezigheid 

op beurzen etc. etc. krijgt men verschillende boodschappen en ontstaat een 
totaalbeeld van de organisatie. En dit beeld kan per klant (zakelijk of particulier) 
verschillen. Zie ook customer journey op pag. 14. 

De invloed van het internet bepaalt veelal het koopgedrag van consumenten, 
waarbij vooral de omzetten via webshops opvalt. De oriëntatie verloopt bijna 

geheel digitaal en mede omdat betalen veilig en gemakkelijk geworden is nemen 
de verkopen via webshops sterk toe. Er komt geen verkoper meer aan te pas. De 
vraag ontstaat dan ook: wie beheert de webshop: marketing of verkoop? 
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4. Succes bij samenwerken 
Diverse onderzoeken hebben aangetoond, dat bij bedrijven waar de afdelingen 
marketing en verkoop de werkzaamheden afstemmen of waar ze intensief 

samenwerken, betere resultaten behaald worden. Enkele opmerkelijke uitkomsten: 

 jaarlijks 32% meer omzet, terwijl bedrijven waar slecht of niet wordt 

samengewerkt de omzet met 7% daalde (Aberdeen Group) 
 24% meer omzet en 27% meer winst over de afgelopen 3 jaar werd behaald 

(Sirius Decisions) 
 36% meer retentie en 38% betere win/lost ratio´s bij offertes ontstaan (Math 

marketing) 

Als vervolgens wordt vastgesteld dat: 

 bij 75% van de bedrijven geen goede samenwerking bestaat (Adeta)  

 bij 50% van de bedrijven sprake is van kleine en grote conflicten tussen 
marketing en verkoop 

dan is duidelijk dat er door beter samen te werken VEEL te halen is. 

Het management is veelal echter hiervan niet op de hoogte en heeft een veel 
rooskleuriger beeld van samenwerking tussen marketing en verkoop dan in 
werkelijkheid het geval is. 

 

De verschillen en geschillen moeten dus overbrugd worden om tot betere resultaten 

te komen. 
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5. Alleen afstemmen of volledig integreren?    
De vraag doet zich voor of alleen afstemming toereikend is of dat de afdelingen 
geïntegreerd moeten worden of dat er tussenvormen mogelijk zijn. 

De wijze waarop en de intensiteit van de samenwerking kan afhankelijk zijn van: 

A. de koop- en marktsituatie 
B. de aard van de producten en/of diensten 
C. de gekozen groeistrategie 

A. De koop- en marktsituatie  
Om vast te stellen welke mate van samenwerking wenselijk is moeten eerst een 

aantal vragen beantwoord worden: 

1. Is het koopproces transactioneel of vanuit partnership? Ofwel zijn het steeds 

afzonderlijke transacties of zijn er raamafspraken waarbij DMU´s intensief met 
elkaar samenwerken? 
 

2. Hoe ziet het koopproces - de customer journey - vanuit klantperspectief eruit? 
Wordt het koopproces (AIDA) vanuit klantperspectief doorgevoerd of is verkoop 

aan het pushen? Of betekent verkopen “helpen kopen”? 
 

3. Welke bedrijfsactiviteiten zijn interactief met de klant (communicatie, verkoop, 

distributie, afhandeling, service)? Hoe ervaren de klanten de contacten met 
verschillende afdelingen van een organisatie en staat klantgerichtheid bij al deze 
afdelingen op de zelfde wijze centraal? 

 
4. Wat is de perceptie van producten bij de klant? Zijn de producten “commodities” 

of verwacht de klant “maatwerk”? 

 
5.  Hoe ziet de concurrentie eruit? Is deze complex of eenvoudig? Welke rol speelt 

de concurrentie, welke producten en diensten levert deze en wat doet de 

concurrent om bij uw klant binnen te komen of uit te bouwen? 

B. De aard van de producten en diensten 
Om inzicht te krijgen hoe klanten de aard van de producten en diensten 
beoordelen is het inkoopmodel van Kraljic een bruikbaar hulpmiddel. Bijlage 2 

geeft een toelichting op het model. 
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Figuur 5.1. Inkoopmodel Kraljic 

 

De klantbehoefte is per kwadrant verschillend: 

- bij routineproducten zoekt de klant efficiencyvoordelen (gemak) 
- bij hefboomproducten zoekt de klant het benutten van de marktsituatie    
  (prijsvoordeel vanwege vraag en aanbod) 

- bij knelpuntproducten zoekt de klant zekerheid van levering 
- bij strategische producten zoekt de klant partnership (intensieve samenwerking) 

Het blijkt echter dat klanten verschillende belevingen hebben. Zo beschouwt een 
onderwijsinstelling haar leverancier van kantoorartikelen als leverancier van 

hefboomproducten (koopt veelvuldig en het betreft een redelijk deel van het 
financieel resultaat). Maar een metaalverwerkingsbedrijf met een beperkte 
administratieve dienst beschouwt deze leverancier als een leverancier van 

routineproducten (regelmatig kopen maar liefst zo gemakkelijk en goedkoop 
mogelijk) 

Vraag: hoe ziet de omzetverdeling van uw organisatie eruit naar deze vier type 
producten? 
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C. De gekozen groeistrategie 
Voor een groeistrategie wordt veelal gebruikt gemaakt van het ANSOFF model 
waarbij Markt (bestaand en nieuw) wordt afgezet tegen Product (bestaand en 

nieuw). Er ontstaan Vier kwadranten met elk een eigen strategie. 

Het model wordt vooral door marketing gebruikt vanwege het langere termijn 

aspect dat in het model verscholen zit. Verkoop wordt niet altijd betrokken bij alle 
vier kwadranten. 
 

Figuur 5.2. Groeimodel Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld: groei in een nieuwe markt (buitenland) of productontwikkeling zijn 

zaken waar de bestaande afdeling verkoop niet direct mee belast wordt. 
Marktpenetratie juist wel. 

De taak- en rolverdeling van marketing en verkoop is bij elk van de vier kwadranten 
geheel verschillend. 

 

Bestaand Product / Bestaande Markt: 
Marktpenetratie 

Bestaand Product / Nieuwe Markt: 
Marktontwikkeling 

Nieuw Product / Bestaande Markt: 
Productontwikkeling 

Nieuw Product / Nieuwe markt: Diversificatie 
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6. Klant centraal stellen 

“De klant bepaalt zelf wanneer, waar en bij wie hij koopt.” 
 
“Er is in vele sectoren een overaanbod van goederen of er zijn veel aanbieders van 
diensten waardoor de klant zelf steeds meer kan kiezen.”  

We leven steeds meer in een transparante wereld waar informatie vrijelijk 
beschikbaar is en de klant zelf bepaalt wanneer het moment daar is dat hij wil gaan 

kopen en zelf het initiatief neemt. 

Customer journey 

Maar hoe oriënteert de klant zich voordat hij contact opneemt of zelfs direct bestelt? 
Klanten komen tegenwoordig op verschillende manieren in contact met de 
organisatie en krijgen een totaalbeleving. Zie onderstaande illustratie. De informatie 

is op elk tijdstip van de dag verkrijgbaar en de klant wordt ook nog eens door 
anderen beïnvloed voordat hij het initiatief neemt voor contact. 

Maar ook na de aankoop volgt de klant de leverancier van het product en in een 
aantal gevallen is er blijvend contact.   

Figuur 6.1. Totaalbeleving klant 

Customer Journey
Klant centraal stellen: huidige klant heeft TOTAALbeleving

buitenreclame internet

social media

Winkel en beurzen

radio

Persoonlijke verkoop mond tot mond TV print-krant, tijdschrift 
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Er is een duidelijk verschil tussen het klant koopproces en het marketing- en verkoop 

verkoopproces. 

Figuur 6.2. koopproces versus verkoopproces 

 

Gevolgen voor de organisatie 
Als de klant daadwerkelijk centraal komt te staan bij een organisatie dan betekent dit 

dat de communicatie op alle fronten eensluidend moet zijn en op dezelfde -
klantvriendelijke- toon. Een klant heeft contacten met verschillende afdelingen. Het 
gevaar bestaat dat als de klant door medewerkers van één afdeling minder goed 

geholpen wordt de totaalbeleving een knauw krijgt en de kans op herhalingsaankoop 
kleiner wordt. 

Contactmomenten 
Het opzetten van een customer journey en de verschillende contacten met de 

organisatie waarbij taken en rollen van marketing en verkoop herijkt worden, geven 
inzicht in de nieuw te vormen afstemming. Het vervaardigen van een Customer 
Journey Map en het aanbrengen van “touchpoints” is hierbij een goed hulpmiddel. 
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Figuur 6.3. Interacties met bedrijfsonderdelen      

   
   

   
   
   

   
   
   

 

 

 

 

Figuur 6.4. Customer Journey Map 

 

Een customer journey map wordt opgesteld aan de hand van ervaringen van klanten 

met het gehele aankoopproces en de relatie naderhand. Het geeft diep inzicht in de 
klantbeleving van de organisatie en haar producten en leidt veelal tot structurele 
verbeteringen van alle processen waar klanten bij betrokken zijn. 

Interacties met bedrijfsonderdelen

Marketing

Verkoop en relatiebeheer

Logistiek

Financiën

Productie Hoe afstemming optimaal

voor de klant?

R&D Wie is klanteigenaar?
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Een andere benadering van de customer journey is de Forrester `triloop´ waarbij de 

eerste loop gaat over Verleiden, gevolgd door Gebruiken om tenslotte de klant te 
Betrekken bij de organisatie. 
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7.Vier typen samenwerking  
Bij het overbruggen van verschillen tussen marketing en verkoop is belangrijk om 
vast te stellen hoe de huidige relatie is en welke relatie gewenst is. 

Hiertoe kunnen we vier typen* relaties onderscheiden naar oplopende samenwerking 
en integratie: 

1. Niet gedefinieerd 
2. Gedefinieerd 
3. Samenwerken 

4. Geïntegreerd 

1. Niet gedefinieerd 

Dit type heeft de volgende kenmerken waarbij marketing en verkoop: 
- zich focussen op hun eigen taken en agenda totdat er een conflict is 
- zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen 

- alleen bijeenkomen om een conflict op te lossen 
 

2. Gedefinieerd 

Dit type heeft de volgende kenmerken waarbij 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 
 

3. Samenwerken 
Dit type heeft de volgende kenmerken waarbij marketing en verkoop: 
- duidelijke gemeenschappelijke grenzen en overdrachtsmomenten hebben in het  

  totale klantproces 
- samen de strategische planning maken 
- samen opleidingen volgen 

 
4. Geïntegreerd 

Dit type heeft de volgende kenmerken waarbij marketing en verkoop: 

- verantwoordelijk zijn voor het gehele traject van de customer journey, van  
  oriëntatie naar aankoop tot aftersales en hernieuwde koop tot aanbeveling 
- systemen, KPI´s en beloning delen 

- zowel successen als mislukkingen als gezamenlijke verantwoordelijkheid  
  beschouwen 

* Harvard Business Review: Philip Kotler, Neil Rackham en Suj Krishnaswam  
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Verzuiling is voorbij 

Eén ding is zeker: de zuilen van marketing en verkoop zullen verdwijnen en een 
duidelijke en goed afgesproken afstemming of zelfs samenwerking is 

noodzakelijk. Duidelijke taakafbakening en afstemming over wie wat doet 
(Marketing voornamelijk strategisch en verkoop vooral tactisch) en wie 
eindverantwoordelijk is voor de klant zijn hierbij de sleutel voor succes. 
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8. Mogelijke acties om verschillen te overbruggen 

Er zijn uiteenlopende acties om de verschillen tussen marketing en verkoop te 

overbruggen. Onderstaand worden er zeven genoemd die het meest voor de hand 
liggen en aan te raden zijn om uit te voeren. 

1: Maak één plan 
Een uniform Marketing- en Verkoopplan zorgt ervoor dat alle neuzen in dezelfde 
richting wijzen en iedereen weet welke doelstellingen gehaald moeten worden. 

Betrek hierbij de belangrijkste spelers – ook informele ‘leiders’. Wees duidelijk over 
deze doelstellingen en indicatoren om de voortgang bij te houden. Deel de resultaten 
binnen de hele organisatie. 

2: Beheer één pijplijn 
Een goede funnel is afgestemd op Marketing én Verkoop. Hiermee weet iedereen 

welke acties nodig zijn om de naamsbekendheid te vergroten, offerteaanvragen te 
verkrijgen en leads te converteren naar klanten. Begin met de afstemming van alle 
stappen in het aankoopproces. Maak een duidelijk onderscheid tussen deze fasen. 

3: Formuleer de ideale klant 

Creëer voor elk segment of (niche) markt een profiel van de ideale klant. Dit zorgt 
ervoor dat Marketeers gerichter werken aan kwalitatieve leads voor Verkoop. 
Traditionele segmentatiecriteria voldoen vaak niet meer. Zeker als het gaat om een 

Social Media strategie. Inzicht in het (online) gedrag van potentiële kopers is daarbij 
belangrijk. Probeer daar achter te komen, bijvoorbeeld door een onderzoek naar 
bestaande klanten en recente verkoopresultaten. 

4: Definieer kwalitatieve leads 
Slechte leads zorgen voor grote frustraties bij Verkoop. Door afstemming over de 

kenmerken van kwalitatieve leads wordt dit voorkomen. De omschrijving van een 
kwalitatieve lead verschilt per markt en organisatie. Belangrijke kenmerken zijn de 
rol in het aankoopproces, de vergelijking met de ideale klant en hoe de oplossing 

aansluit bij de vraag of het probleem. Implementeer deze criteria in marketing- en 
verkoopprocessen. 

5: Gebruik SLA’s 
Een Service Level Agreement beschrijft verantwoordelijkheden en verwachtingen. 
Een SLA moet periodiek aangepast worden, op basis van lessons learned en nieuwe 

omstandigheden. Een uitgebreid document is niet nodig, als het maar duidelijk is. In 
een SLA staat bijvoorbeeld welke informatie op welk moment overgedragen wordt 
aan verkoop. Als tegenprestatie geeft verkoop aan hoe de opvolging van kwalitatieve 

leads eruit ziet. 
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6: Gebruik de juiste data 

Voor succesvolle marketing- en verkoop processen zijn kwalitatieve gegevens 
noodzakelijk. Maak hierbij duidelijk wie voor welke gegevens verantwoordelijk is. 

Maak gebruik van standaarden, communiceer deze en stuur daarop. 

7: Hanteer dezelfde rapportage 

Met een uniform dashboard wordt de samenwerking tussen Marketing en Verkoop 
bevorderd. Het resultaat is het enige dat telt. Een groot aantal leads van Marketing 
heeft geen enkele zin als dat niet zichtbaar wordt gemaakt in termen van omzet en 

winst. Gebruik dus dezelfde maatstaven en targets om inzicht te krijgen in voortgang 
en resultaten. Overweeg om iedereen binnen Marketing en Verkoop te belonen voor 
gezamenlijk succes. 

Afhankelijk van de keuze van welke vorm van samenwerking wordt gekozen (niet 
gedefinieerd tot geïntegreerd) kunnen bovenstaande acties worden toegepast. 

figuur 8.1. acties naar samenwerkingstypen 
 

Acties Niet gedefinieerd gedefinieerd Samenwerken Geïntegreerd 

1. Maak één plan obv  
    strategische keuzes 

 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 

 



 

22 

 

9. Aanpak om problemen op te lossen 

Om de problemen tussen Marketing en Verkoop op te lossen is onderstaand 

stappenplan ontwikkeld: 

Stap 1. Analyse huidige relatie tussen marketing en verkoop 

- Invloed van Marketing en Verkoop op interne processen 
- Cultuurverschillen tussen marketing en verkoop: elkaar versterken of 

tegenwerken.  
- Gemeenschappelijke marketing en verkoop funnel 

o Overdrachtsmoment van marketing naar verkoop  

o Marketing voor de eerste fasen van de verkoop funnel  
o Verkoop voor de volgende stappen van de funnel  

- Hoe worden de marketing en verkoop budgetten verdeeld  

- Hoe vindt het productontwikkelingsproces plaats? (bijv. is de klant daarbij 
betrokken via verkoop) 

- Hoe ziet klantrelatie eruit vanuit inkoopperspectief 

-  Hoe ziet de omzetverdeling naar type inkoopperspectief 
- Hoe complex is de klantrelatie 

 
Stap 2. Conclusies en aanbevelingen 
T.a.v. samenwerking tussen marketing en verkoop: 

- Verbeteren of zelfs integreren 
- Hoe de beoogde omzet- en marktpositie realiseren  

- Welke knelpunten het eerst oppakken  
- Welke verbeterpunten hebben de meeste impact 
- Wat is er nodig om veranderingen te realiseren m.b.t. mensen, processen, 

besturing en systemen  
- Aspecten hierbij: interne communicatie,  beloningssystematiek, opleidingen en 

job rotatie, verhoging efficiency en delen klantinformatie  

Stap 3. Implementatie 
Actieplan (projectplan), bestaande uit 

- Presentatie van uitkomsten analyse en aanbevelingen 
- Creëeren draagvlak: debat tussen Marketing en Verkoop 

- Centraal doel stellen: klant cq klantwaarde 
- Afspraken voor doorvoeren verbeterpunten met tijdsplan 
- Meetpunten (KPI) formuleren en doorvoeren 

- Evaluatie (tussentijds) en wegnemen knelpunten 
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Stap 4. Resultaten 

 Inzicht in mate waarop de organisatie aansluit op de klantbehoeften en 

klantprocessen/waarde creëert: hoe ervaart de klant de contacten met uw 
bedrijf, waar zitten de knel- en de verbeterpunten  

 Inzicht in de mate waarin marketing en verkoop samenwerken, passend bij de 

markt: in hoeverre is de samenwerking effectief en efficiënt         
 Plan van aanpak voor verbetering 

 Meten van deze verbeteringen (KPI´s) 

 
Stap 5. Evaluatie 

 Procesverbeteringen 
 Uitkomsten KPI´s 

 Klantwaarde vergroot 
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10. Instrumenten die hulp kunnen bieden 

Bij het vervaardigen van het stappenplan zijn enkele instrumenten beschikbaar om 
het proces snel en doeltreffend uit te voeren. 

Projectgroep 
Het is van belang dat alle medewerkers van Marketing en Verkoop bij de 

verschillende onderdelen betrokken worden. Met name bij de start is input van alle 
betrokkenen nodig. Het instellen van een projectgroep is dan ook aan te bevelen om 
tot optimale betrokkenheid te komen.  

Quick scan naar samenwerking Marketing en Verkoop 
Een goede inventarisatie is belangrijk om een start te maken met het verbeterproces. 

Affekt heeft hiertoe een quick scan ontwikkeld die snel inzicht geeft in de mogelijke 
knelpunten. quick scan 

Customer Journey mapping 
De klantenreis in een oogopslag weergeven met daarin de verbeterpunten per 
touchpoint. customer-journey 

Debat 

Bij het aanslingeren van het vraagstuk kan gebruik gemaakt worden van het 
instrument “debat”. Hierbij wordt – na een presentatie over het onderwerp – aan de 
hand van enkele stellingen in debat gegaan met elkaar. Op deze wijze komen snel 

veel en duidelijke meningen boven tafel die van belang zijn voor de analyse van de 
situatie. debat 

Masterclass 
Vervolgens kan met de “Socratische Masterclassmethode” van NBDA de opgedane 
kennis worden uitgewisseld en worden plannen aan elkaar voorgesteld en 

beoordeeld door een “master”, een zeer ter zake kundige en ervaren persoon. 
Masterclass         

 

http://www.affekt.nl/p/14/245/ms1-15/quick-scan-samenwerking-marketing-%26amp%3B-sales
http://www.affekt.nl/p/14/250/ms1-15/customer-journey
http://www.affekt.nl/p/14/195/ms1-20/ondernemersdebat
http://www.affekt.nl/p/14/186/ms1-20/masterclass-associates-methode
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Bijlage 1 AIDA model voor de Marketing en customer hourglass 
Het AIDA-model is een marketingmodel, waarbij vier essentiële stappen die in 
een reclame-uiting aan bod moeten komen beschreven wordt. AIDA is een 
acroniem dat gevormd wordt door Attention, Interest, Desire en Action. 

 

A (Attention) 
Ten eerste moet de attentie of aandacht (Attention) van de potentiële klant worden 

getrokken. Soms wordt de eerste stap ook als bekendheid (Awareness) benoemd. 
Het doel van de communicatie is de aandacht van de consument te krijgen. Dit kan 
bewerkstelligd worden door een qua typografie of kleur opvallende reclame-uiting. 

I (Interest) 
Belangstelling of verandering (Interest) is de tweede stap in het model. Het doel is 

om de consument te wijzen op de positieve aspecten van het product of merk. De 
consument moet geïnteresseerd raken. Een mogelijkheid hiertoe is het doen van een 
belofte (kwaliteitsgarantie) of een aantrekkelijk aanbod. 

D (Desire) 

Drang, verlangen of voorkeur is de derde stap (Desire). In deze stap wordt de 
interesse omgezet in een verlangen of voorkeur voor het product. Vaak zal de 

reclame-uiting erop gericht zijn de consument ervan te overtuigen dat het product of 
merk waardevol is. 

A (Action) 

Actie (Engels: Action) is de laatste fase van het AIDA-model. Het doel van deze fase 
is de consument te bewegen het product te kopen. De consument moet de 

gelegenheid hebben om actie te ondernemen om het product te bemachtigen. Een 
mogelijke invulling van een reclame-uiting in deze fase is door de consument te 
informeren waar het product te verkrijgen is. 

Nieuwe inzichten 
Het AIDA-model is in de loop der tijd uitgebreid en veranderd. Een recente 

uitbreiding betreft de S van satisfaction, ofwel tevredenheid. De veronderstelling 
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hierbij is dat om tot een vervolgaankoop over te gaan, de consument ook tevreden 

moet zijn met zijn voorafgaande aankoop. Er wordt dan gesproken van het AIDAS-
model. 

Ook wordt tegenwoordig wel de C van conviction of overtuiging ingevoegd. Na het 
creëeren van interesse moet een reclame-uiting dan in overtuiging resulteren. Dit 

wordt het AICDA- of zelfs het AICDAS-model genoemd. 

Customer Hourglass 

Na de koop gaat de relatie met de koper verder en deze relatie doorloopt een aantal 
fasen. Het customer hourglass (zandloper) model laat deze fases zien. Doel van de 
verkopende partij is om de klant uiteindelijk ambassadeur te laten worden die 

anderen aanbeveelt. 

 

De klant hoeft niet per definitie alle fases na elkaar te doorlopen; hij kan een fase 
overslaan of een fase terugvallen en daarna weer verder gaan. 

Activation = gebruik en daarmee ervaring opdoen met het product of dienst van de 
leverancier. 

Repeat = het doen van herhalingsaankopen bij de leverancier als het product en de 
relatie bevalt. 

Preference = er ontstaat een voorkeur voor het product cq. de leverancier op basis 

van de goede ervaringen. 

Loyalty = de klant wordt trouw aan de leverancier en zal zoveel mogelijk 

herhalingsaankopen bij de leverancier onderbrengen. 
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Referral/endorsement = de klantentrouw wordt dusdanig dat de klant een 

aanbeveling aan anderen doet als deze op zoek is naar het type product of dienst. 

Advocacy/evangelism = de klant is dermate enthousiast over de leverancier dat deze 
als ambassadeur zal optreden en uit zichzelf de leverancier gaat promoten. 
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Bijlage 2 Inkoopmodel van Kraljic 

 
Het inkoopmodel van Kraljic geeft aan hoe inkopers denken over het type product of 

dienst waarbij men de inkoopwaarde van het product/dienst afzet tegen het 
toeleveringsrisico (aantal leveranciers). Er worden dan vier typen producten 
onderscheiden.  

Non-critical items – routineproducten (commodities): lage inkoopwaarde en 
nauwelijks inkooprisico; producten zo efficiënt mogelijk inkopen met zo weinig 

mogelijk rompslomp. Bijv. onderhoudsmaterialen, schoonmaakmiddelen, catering, 
standaardreserveonderdelen, kantoorartikelen. 

Leverage items – hefboomproducten:  grote leverbeschikbaarheid: klant kan kiezen 
en makkelijk switchen: prijskopen bijv. niet op maat gemaakte componenten, 

grondstoffen en verbruiksartikelen (bijv. plaatstaal, bulkchemicaliën, 
verbruiksartikelen). Prijs en kosten zijn doorslaggevend bij inkoopproces. Oplossing 
verkoop: verhogen van de toegevoegde waarde (volledig assortiment, service, 

kwaliteit, maatwerk, overnemen voorraden). 

Knelpuntproducten: lage inkoopwaarde maar hoog inkooprisico (weinig aanbieders); 

hoog afbreukrisico als de producten niet op tijd geleverd worden. Inkoopbeleid is 
gericht op zekerheid. Bijv. componenten, specifieke reserveonderdelen, diensten op 
maat.  

Strategische producten : hoog inkooprisico (weinig leveranciers, grote 
afhankelijkheid) en hoge inkoopwaarde. Voorbeelden: maatwerkoplossingen, 

specifieke onderdelen voor auto-industrie of vliegtuigindustrie, afvulapparatuur voor 
bierbrouwerijen, specifieke grondstoffen (strategische producten). Inkoopbeleid: 
partnership, maar ook meer leveranciers zoeken, lagere afhankelijkheid zien te 

bereiken.  

Het is voor verkopers goed om te weten hoe de inkoper aankijkt tegen de leverancier 
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