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Introductie 

De meeste bedrijven hebben moeite om een accurate en efficiënte sales organisatie op te zetten. Slecht 

inzicht in de pijplijn en inaccurate, op-onderbuik-gevoel gebaseerde voorspellingen van sales medewerkers 

leiden tot een cultuur waar het resultaat van een kwartaal vaak een verrassing is en het behalen van de sales 

targets overgelaten wordt aan kans. Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de opportunities in CRM-

systemen daadwerkelijk binnengehaald worden. En zelfs de opportunities die behaald worden wijken 

significant af van de voorspelde waarde.  

 

 

Als u zich herkent in deze situaties dan laat u waardevolle opportunities liggen, verliest u 

marktaandeel en komt uiteindelijk de overlevingskans van uw onderneming in gevaar. 

 

 

Wat kunt u doen? Zoals we al hebben aangegeven is sales forecasting moeilijk en heeft u de juiste sales 

organisatie nodig om het goed te doen. Daarom zien we vaak dat foute sales forecasts tóch geaccepteerd 

worden, inclusief de negatieve gevolgen die deze met zich mee brengen. De beste sales teams laten de 

traditionele op het verleden gebaseerde sales forecasting achter zich en omarmen de principes voor data 

gedreven sales. 

 

 

 

Kernpunten 

 

In dit e-book identificeren we de problemen van traditionele sales teams en beschrijven we de 

beste manier om dit om te buigen naar betrouwbare en efficiënte data gedreven sales teams. 

 

We gaan dieper in op de volgende onderwerpen: 

 

• De zeven problemen die leiden tot inaccurate sales  

• De zeven componenten van data gedreven sales teams 

• De tien factoren die je sales forecast ruïneren 

1 



 

   2 

 

De problemen van traditionele sales teams 

Een sales team kan geen voorspelbare omzet realiseren wanneer het stelselmatig de forecast mist en 

wanneer meer dan de helft van de sales reps hun sales target niet halen. Maar waarom is het voorspellen van 

sales zo moeilijk? Wat weerhoudt het sales team om goed te voorspellen welke deals ze gaan binnen halen? 
In dit hoofdstuk kijken we naar de barrières voor het accuraat opstellen van je sales forecast, inclusief: 

 

 

 

 

 

 

 

Vertrouwen op intuïtie of traditionele “vinger-in-de-wind” aanpak 

Hoe weet je wanneer een bepaalde opportunity binnen gehaald gaat worden? Het antwoord is: dat weet je 

niet. Er zijn talloze externe factoren waar je weinig invloed op hebt die de slagingskans van de opportunity 

verlagen. Toch vertrouwen veel sales teams op hun onderbuikgevoel om de “winners” te onderscheiden van 

de “losers”, zonder daar meer onderbouwing voor te geven. 

 

Uiteraard moet u de inzichten van uw sales team niet negeren, het zijn professionals die constant aan het 

zoeken zijn naar aanknopingspunten bij uw klant. Maar de waarheid is dat de meeste sales reps niet goed in 

staat zijn om de conversie van opportunities betrouwbaar en consequent te voorspellen. Als uw organisatie 

uitgaat van de intuïtie van uw sales team dan heeft u waarschijnlijk al geleerd dat het toch iedere keer een 

gok blijft en dat u meer zekerheid wilt dan een vinger in de wind. 

CRM issues 

De meeste organisaties maken gebruik van een centraal CRM systeem, ook al varieert het gebruik ervan 

onder de sales reps sterk. De meeste CRM systemen worden niet ten volle benut, wat leidt tot een slechte 

kwaliteit van data. Volgen al uw sales reps de richtlijnen voor het gebruik van sales en loggen ze al hun 

activiteiten netjes? Leggen ze nieuwe informatie die relevant is voor de opportunity direct vast? En is de 

informatie die ze invoeren betrouwbaar en correct? Waar hebben ze de contractwaarde en de verwachte 

sluitingsdatum op gebaseerd? Het lijkt wellicht triviaal, maar als deze input verkeerd is heeft dit grote 

gevolgen voor uw sales forecast. 
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De tekortkomingen van intuïtie 

De limitatie van CRM systemen 

De consequentie van slechte data 
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De Excel hel 

Salesmanagers willen graag overzicht hebben op de pijplijn van hun sales reps. In iedere meeting wordt de 

data uit het CRM systeem gehaald en in Excel verder geanalyseerd. Dit werkt nog in relatief kleine teams, 

maar zodra het team groeit óf het aantal opportunities veel is dan begint dit systeem te kraken en te piepen. 

Kleine fouten sluipen in de opzet van de rapportages en uiteindelijk weet niemand meer wat nu de waarheid 

is. Soms leidt het tot het buitensluiten van bepaalde data in zijn geheel omdat er continu discussie is over de 

betrouwbaarheid van de gegevens.  

 

Uiteindelijk is dit de achilleshiel van Excel: je ben flexibel en vrij, maar handmatige Excel 

bestanden zijn een recept voor inaccurate sales forecasts. 

 

Het probleem van Excel is dat je geen duidelijk en consistent beeld kan maken van je sales opportunities. 

Omdat een sales opportunity relaties heeft met meerdere CRM entiteiten is het lastig om deze datapunten 

aan elkaar gekoppeld te krijgen. De traditionele spreadsheet komt hierin simpelweg te kort en is uiteindelijk 

niet geschikt om sales forecasting te ondersteunen. 

Geen real-time data 

Herkent u dit? Zodra u de data uit uw CRM systemen exporteert is deze al verouderd. Want uw sales reps 

hebben dan “…net 5 minuten daarna…” die ene belangrijke opportunity bijgewerkt. En zo kunt u weer 

opnieuw beginnen. Om vragen zoals “hoe lang duurt het gemiddeld om een opportunity binnen te halen?”  

te beantwoorden kunt u kijken naar de data van vorig kwartaal (of zelfs vorig jaar). Maar om een echte sales 

forecast te maken heeft u de meeste recente data nodig. Alleen dan kunt u zeker zijn dat u geen beslissingen 

neemt op basis van omstandigheden die niet meer relevant zijn of niet meer bestaan.  

Sandbagging en Happy Ears 

Hoe goed zijn uw sales reps in het voorspellen dat een opportunity zal worden gewonnen? Zoals eerder 

aangegeven scoren de meeste sales reps hierin niet hoog. Niet alleen is het onderbuikgevoel een slechte 

input voor uw sales forecast, sales reps hebben vaak de neiging om opportunities beter voor te stellen dan 

dat deze werkelijk zijn.  Wanneer sales reps hun sales forecast onderschatten (bewust of niet) wordt dit 

sandbagging genoemd. Geen enkele sales rep wil tekortschieten in zijn forecast en zal bewust het aantal 

deals minimaliseren om aan het eind van het kwartaal het team verrassen met de winnende deals om het 

doel alsnog te halen. 

 

Sandbagging – Wanneer sales reps het aantal deals onderschatten om later de winnende deals uit 

de hoge hoed te toveren. 
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“Veel sales teams vertrouwen op hun onderbuikgevoel om de 

“winners” te onderscheiden van de “losers”…” 

4 

Daartegenover kunnen sales reps ook te veel vertrouwen hebben in hun opportunities in hun pijplijn. Dit 

enthousiasme kan leiden tot hooggespannen verwachtingen die zelden ook tot dat resultaat leiden. Dit 

wordt “Happy Ears” genoemd. Deze twee gedragingen zijn begrijpelijk, maar zijn ook dé redenen waarom 

hun intuïtie vaak naast de waarheid zit. 

Wie is verantwoordelijk voor gemiste sales forecasts? 

Tenzij je het team verantwoordelijk maakt voor het behalen van de sales forecast is het onwaarschijnlijk dat 

de precisie zal verbeteren over tijd. Maar vaak wordt een sales forecast gemaakt en wordt aan het eind van 

het kwartaal van alles “verklaard” waarom het doel niet gehaald is. Dit verhindert het team om te leren van 

de fouten die gemaakt worden en om iteratief het sales proces kunnen verbeteren. 

 

Succesvolle sales teams maken de sales forecast in het hele bedrijf en spenderen veel tijd aan het analyseren 

van de kwartaalresultaten om te zien hóe en waarom ze afwijken. Uiteindelijk dient de forecast niet alleen tot 

het belonen van de juiste acties van sales reps, maar ook als een middel om sales reps eigenaar te maken van 

het sales proces en hun te laten begrijpen wat het effect is van hun activiteiten op de sales performance. 

Geen coaching of training 

Het goed voorspellen van de sales forecast is niet een aangeboren vaardigheid: het komt met de jaren en 

vergt continue focus op het doorgronden van de factoren waarom deals gesloten worden. Weten op welke 

wijze je het sales proces kan beïnvloeden en wat het meeste effect heeft om de slagingskans te vergroten zijn 

essentiële sales skills. Door gepersonaliseerde coaching en op maat trainingen kunnen uw sales reps sneller 

deze vaardigheden toepassen op uw klanten en opportunities. 
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Best Practices van data gedreven sales teams 
 

We hebben nu geïdentificeerd wat tussen uw sales team belemmert om een accurate forecast te genereren. 

Maar een belangrijke vraag blijft nog onbeantwoord: Wat kunt u doen om voor deze problemen een 

oplossing te formuleren? Het antwoord is om real time accurate en volledige data te gebruiken, 

gecombineerd met best practices uit verschillende industrieën die een solide basis vormen voor een data 

gedreven sales team. 

 

In dit hoofdstuk analyseren we de belangrijkste key performance indicatoren, waaronder: 

 

 

 

 

 

 

 

Forecast by Opportunity Stages 

Menig salesmanager vertrouwt op opportunity stages -zoals commit of upside – wanneer ze proberen te 

voorspellen welke deals dit kwartaal gescoord gaan worden. Deze aanpak is begrijpelijk (en diepgeworteld), 

maar is verkeerd: deze fases zijn namelijk gebaseerd op de intuïtie en beoordeling van de sales rep en 

onderschrijven te weinig het belang van de koper.  

 

Door gebruik te maken van opportunity fases in plaats van forecast fases zorgen we ervoor dat sales reps 

niet met “happy ears” naar de opportunities kijken, maar op de juiste manier hun forecast beoordelen. Intern 

zijn de sales fases anders dan hoe de potentiële klant dit ervaart. Door beide fases in het sales proces te 

integreren blijft het voor iedere sales rep duidelijk op welke wijze de klant het proces ervaart en hoeft de 

sales rep niet te gokken wanneer de klant zal tekenen. Het is verder belangrijk dat alle opportunity fases 

uniform in het sales team toegepast worden, en niet verschillen per sales rep. 

 

 Een juiste sales forecast is gebaseerd op opportunity stages en de gemiddelde conversie ratio van 

de ene fase naar de andere fase. 
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De juiste sales stages 

De vier essentiële sales gemiddelden 

De zes opportunity KPI’s 
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Om de slagingskans van een opportunity te vergroten heeft Fortezza het Opportunity Assessment Model 

ontwikkeld. Dit model beoordeelt de opportunity op 15 deelgebieden en neemt zowel harde als zachte sales 

data mee om tot een gewogen scoringskans te komen. Dit model is toepasbaar als stand-alone oplossing, 

maar is ook beschikbaar als managed solution voor Dynamics 365 CRM. 
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Afbeelding 1. Opportunity stages en de actie om ze naar de volgende fase te bewegen. 

 

 

Dit zijn de basisvoorwaarden voor het forecasten met opportunity fases: 

 

1 De opportunity fases moeten het gehele process van sales ondersteunen, van “new” tot “closed”. 

2 Er mogen geen opportunities zijn die niet in deze fases voorkomen. 

3 De fases mogen niet overlappen zodat opportunities in twee fases tegelijkertijd kunnen staan. 

4 Je moet in staat zijn om de uitval per fases te meten wanneer opportunities door de sales funnel 

bewegen. Wanneer je een drastische verlaging van de conversie in een bepaalde fases ziet, of juist 

het tegendeel, analyseer dan of de sales fases op de juiste manier zijn gedefinieerd. 

Hou separate forecast en pijplijn meetings 

De meeste sales teams houden één keer per week een meeting om zowel de pijplijn als de forecast te 

bespreken. Het is verleidelijk om het op deze wijze te doen aangezien beide zaken de sales beïnvloeden en 

de tactiek naar de klant te bepalen. Maar beide verdienen hun eigen focus en doel. 

 

• Pijplijn meetings leggen de focus op de top van de funnel en de eerste fases van het sales proces. 

Deze meetings worden idealiter iedere twee weken gehouden en hebben als doel om de sales reps 

scherp te houden op dat hun pijplijn voldoende gevuld is om het jaardoel te behalen. 

• Forecast meetings gaan over opportunities die in de laatste fases van het sales proces zitten en 

waarvan verwacht wordt dat deze op de korte termijn gescoord gaan worden. In deze meetings, die 

iedere maandag de week aftrappen, worden alle opportunities (individueel) besproken en worden de 

acties besproken om de slagingskans te vergroten of obstakels uit de weg te ruimen. 
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Analyseer de zes essentiële opportunity indicatoren 

Ieder opportunity is uniek en moet beoordeeld worden op zijn eigen dynamiek en karakteristieken. De wijze 

waarop deze opportunities verschillen varieert enorm – grootte, ouderdom, effort, etc. – en deze verschillen 

hebben een grote impact op hoe ze door de sales funnel heen bewegen. Maar hoe beoordeel je al deze 

gevarieerde opportunities op een eenduidige en consistente manier? Dat doe je door de volgende zes 

indicatoren te meten: 

 

 

 

 

In de volgende sectie kijken we naar iedere individuele indicator en leggen we uit hoe je deze kan gebruiken 

voor het opstellen van een accurate forecast. 

 

1 Stage: Zodra je begint met het meten van de opportunities per fase krijg je beter in beeld of de 

pijplijn evenwichtig is verdeeld. Door de slagingskans per fases inzichtelijk te krijgen ben je in staat 

om te bepalen aan welke opportunities het eerste dient te worden gewerkt. 

2 Ouderdom: Over het algemeen geldt: hoe langer de opportunity in de sales funnel zit, hoe lager de 

kans wordt om deze binnen te halen. Door de ouderdom zowel per fase als voor het gehele sales 

proces te meten kan bepaald worden welke opportunities kunnen worden gesloten of 

afgekwallificeerd. 

3 Size: De grootte van een opportunity bepaalt de win rate en de sales cycle, dus is het belangrijk om 

inzichtelijk te hebben welke opportunities buiten de gemiddelde order waarde vallen. Hoe groter de 

opportunity, hoe meer tijd en aandacht er aan moet worden besteed. 

4 Effort: De hoeveelheid tijd die een sales rep aan een opportunity besteedt zegt veel over de kans op 

het binnenhalen van de order. Hoe meer tijd je aan een deal besteedt, hoe groter de kans dat deze 

deal converteert naar een order. Echter moet ook worden gekeken naar de waarde van de 

opportunity, want kleine orders (hoog volume) die veel tijd vergen zorgen voor een overmatige 

belasting van het sales team. 

5 Slippage: Als een opportunity vaak wordt gewijzigd – verwachtte close date of size – is dat een 

indicatie dat de opportunity in gevaar is. Opportunities die veel wijzigngen hebben moeten 

geanalyseerd worden en realistisch in de forecast worden meegenomen. 

  

1 

Stage 

Ouderdom 

2 

Ouderdom 

3 

Size 

4 

Effort 

5 

Slippage 

6 

Engagement 
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6 Engagement: De effort voor het binnenhalen van een opportunity moet in relatie staan tot de fase 

waarin de potentiële klant zich bevindt. Het monitoren van de recente betrokkenheid van de sales 

rep geeft inzicht over de mate waarin portentiële klanten op de radar van de het sales team staan. 

 

 

Analyseer de vier essentiële sales gemiddelden 

Zodra u inzichtelijk heeft welke specifieke opportunities zich in de laatste fases van het sales proces bevinden 

kunt u starten met het vergelijken van andere opportunities met vergelijkbare kenmerken. De volgende vier 

sales gemiddelden moeten onderdeel vormen van uw sales team meetings: 

 

 

 

1 Average Sales Cycle (Won Deals): Dit laat zien hoe lang een standaard opportunity erover doet om 

gescoord te worden en geeft je een benchmark om huidige openstaande opportunities mee te 

vergelijken. Dit creëert een duidelijk beeld over opportunities die zich anders gedragen en te lang in 

de sales fase blijven hangen.  

2 Average Sales Cycle (Lost Deals): Dit maakt inzichtelijk hoe lang het duurt voordat een opportunity 

word gediskwalificeerd. Als bijvoorbeeld blijkt dat de gemiddelde “Closed – Lost“ opportunities vier 

keer langer in de pijplijn zitten dan de gemiddelde “Closed – Won” opportunities, dan is snel te 

bepalen welke opportunities zullen afvallen. Zal de opportunity die al zes keer langer in je pipeline zit 

dan een gemiddelde Won opportunity echt nog gewonnen worden? 

3 Average Deal Size: Wanneer het gaat om de ordergrootte hebben de meeste organisaties een sweet 

spot. Het hangt af van wat de organisatie als standaard kan verwerken. Weten hoeveel “standaard” 

orders je in een kwartaal hebt geeft inzicht in de belasting op de gehele organisatie en op de kans 

dat al deze opportunities ook gescoord gaan worden. 
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4 Average Conversion Rate (per sales fase): Hoe verder een opportunity zich in de sales funnel 

bevindt, hoe groter de kans is dat deze gescoord gaat worden. Door voor iedere fase de conversie 

ratio te bepalen kunt u inschatten hoeveel opportunities u nodig heeft om uw einddoel te behalen.  

 

 

 

 

Ken de gemiddelden van iedere sales rep 

Door de vier gemiddelden van uw sales team in kaart te brengen kunt u naar het verleden kijken en 

historische gegevens vergelijken met huidige opportunities die hetzelfde patroon hebben. Maar voor een 

diepgaand begrip moet u kijken naar de laatste-fase opportunities per sales rep. De verschillen per sales rep 

variëren significant. Door de vier gemiddelden over tijd per sales rep te bekijken krijgt u de juiste context om 

de sales forecast te analyseren. 

 

 



 

   10 

 

Pas op voor eerste signalen 

Hoe langer een opportunity blijft hangen in de sales pijplijn, hoe groter de negatieve impact op de sales 

forecast. Alle opportunities, maar zeker de laatste-fase opportunities, moeten iedere dag door de sales reps 

worden bijgehouden om slippage, negative velocity of stalling te minimaliseren of voorkomen. Deze 

opportunities moeten in iedere weekly meeting worden geanalyseerd. Middels het Opportunity Assessment 

model moet bepaald worden wat de vervolgstappen zijn. 

Manage je Forecast Killers 

Opportunities met bepaalde karakteristieken hebben een enorme impact op hoe ze zich gedragen in de 

pijplijn en ultimo op de sales forecast. Welke karakteristieken moet u op letten?  

 

Dit zijn de tien forecast killers die u moet managen: 

 

1 Timing: Meestal weten klanten wat ze willen en kopen ze het zodra het hen aangeboden wordt. 

Hierdoor zijn opportunities die lang blijven hangen in een fase een indicatie dat de klant niet gaat 

kopen. Zorg dat je de opportunities kan labelen die langer dan de gemiddelde doorlooptijd in het 

salestraject zitten. 

2 Average Deal Size: de meeste bedrijven hebben een “sweet spot” voor de grootte van de order. 

Opportunities die 3x groter zijn dan gemiddeld zullen minder goed converteren en duren vaak 

langer. Deze opportunities moeten gelabeld worden en uit de forecast worden gehaald. 

3 Slippage: Wanneer de geschatte einddatum (constant) wordt aangepast, is dat een indicatie dat het 

sales process onder druk staat. Zodra een close date meer dan 3x wordt aangepast, start dan het 

gesprek met de sales en bepaal of deze in de forecast thuishoort. 

4 Stalled Engagement: Zodra een opportunity dichterbij de close date komt en er is meer dan 2 

weken geen activiteit is gelogd, dan moet deze uit de forecast worden gehaald. 

5 Stage: Alleen laatste-fase opportunities moeten worden meegenomen in de sales forecast. Ook al 

zeggen sales reps dat andere deals gaan vallen, neem je deze alleen mee als deze in de juiste fase 

staan. 

6 Negative Velocity: Opportunities die terug in het sales process gaan – teruggeplaatst naar 

voorgaande fases- moeten verwijderd worden uit de forecast. 

7 Authority: Orders kunnen alleen getekend worden door tekenbevoegden. Als een sales rep aangeeft 

dat een deal gaat komen maar hij nog niet met een beslisser heeft geproken dan moet u deze 

opportunity labelen en uit de forecast halen. 
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8 Lead Source: Leads  uit verschillende kanalen converteren op verschillende manieren. Analyseer de 

convertie ratio per kanaal en verwijder opportunities die 2x langer over de sales cyclus doen dan 

gemiddeld. 

9 No Competitor: Klanten die weten wat ze willen hebben vaak meerdere leveranciers benaderd. Als 

ze nog geen vergelijk hebben gemaakt met andere leveranciers dan moet je met de sales rep 

bepalen of deze in de forecast moet zitten. 

10 Late Random Additions: grote deals – minimaal 2x groter dan gemiddeld – die op het laatste 

moment in de forecast worden geplaats zijn risico deals. 

 

Organiseer de wekelijkse forecast meeting 

U weet nu hoe data gedreven forecasts de barrières van inaccurate sales kunnen overkomen. Het is tijd om 

deze principes om te zetten in acties en een herhaalbaar proces in uw organisatie te implementeren. Dit kunt 

u structuur geven in een wekelijkse forecast meeting met uw sales reps. In dit hoofdstuk geven we inzicht in 

de stappen die nodig zijn om uw sales meeting succesvol te maken. 

Bestudeer de 4 deal indicator 

Haal eerst de uitkomsten van de vier sales gemiddelden op: 

 

1. Average Win Cycle 

2. Average Loss Cycle 

3. Average Deal Size 

4. Average Conversion Rates by Stage 

 

Met het doorgronden van deze cijfers kunt u snel opportunities spotten die niet voldoen aan het standaard 

profiel. Dat kan u aanknopingspunten geven voor vragen richting de sales rep zoals: ”Deze opportunity zit al 

meer dan 60 dagen in je pijplijn, wat meer dan drie keer het gemiddelde is. Waarop baseer je dat deze in de 

forecast moet?” 

Analyseer sales rep verleden 

Leg de uitkomsten van de organisatorische gemiddelden naast die van de individuele sales rep. Door te 

kijken in welke mate hij van het gemiddelde afwijkt kunt u inzoomen op de individuele opportunity met 

vragen als: “Deze opportunity zit nog in de kwalificatie fase en historisch gezien is er slechts een 15% kans 

dat deze converteert naar een deal. Waarom denk je dat deze dit kwartaal nog converteert?” 
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Dit is ook het juiste moment om de sales rep scherp te krijgen op zijn forecast uitkomsten. Hoe accuraat is hij 

in het voorgaande kwartaal geweest en stijgt of daalt zijn nauwkeurigheid over de tijd? Als hij structureel 

onder zijn forecast uitkomt is het tijd om hem te koppelen aan een sales rep die wel controle heeft over zijn 

pijplijn. 

Mix instinct met data 

Alhoewel dit e-book volledig rondom data-gedreven besluiten is geschreven, is het instinct van de sales rep 

nog steeds van waarde. Niet alle data kan worden gevat in een proces of systeem dus is het noodzakelijk om 

zijn gevoel mee te wegen in de slagingskans van de opportunity. 

 

Focus op late-stage opportunities 

Het is al eerder benoemd, maar het is aan te raden om de focus alleen te leggen op de late-stage 

opportunities, dus de twee laatste fases van het sales proces. Opportunities in eerdere fases zijn een 

verspilling van tijd en leiden af van de focus die nodig is om opportunities te converteren. Houdt meetings 

kort en bondig – sales reps moeten voorbereid ter tafel komen – zodat je alleen de zaken hoeft te bespreken 

waar gezamenlijke actie voor nodig is. 

 

Conclusie 

Een betrouwbare sales forecast is het resultaat van de juiste opzet van het sales team en data gedreven 

beslissingen nemen. Ieder sales team zou niet met minder genoegen moeten nemen. Met dit e-book haal je 

het raadwerk uit de sales meetings door het analyseren van de barrières die je tegen houden om sales te 

maximaliseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze drie stappen helpen u om uw doel te bereiken om een betrouwbare, data gedreven sales organisatie op 

te zetten.  

3 
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De juiste stappen te nemen voor een data gedreven forecast 

Het schetsen van de juiste sales meetings 

De gesprekken met je sales reps te onderbouwen 

1 
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Over Fortezza 

Wij helpen organisaties maximaal te versnellen in hun strategische ambities met solide IT oplossingen. 

Fortezza is dé business partner voor uw digitale transformatie, waarbij visie en excecutiekracht gecombineerd 

worden door jarenlange ervaring op het gebied van IT en change management. Deze unieke combinatie stelt 

ons in staat om bedrijven klaar te maken voor continue verandering en innovatie. Fortezza vergroot de 

veranderkracht van uw organisatie en medewerkers door een intensieve samenwerking en uw rol in de keten 

steeds verder te optimaliseren. 

 

 

De data gedreven sales forecast is één voorbeeld van onze oplossing Data Gedreven Werken, waarin we 

laten zien hoe digitale transformatie toegepast kan worden op een business proces. Door een volledig en 

integraal analytisch model te combineren met een cultuuromslag in uw organisatie, vertalen wij visie en 

techniek naar een effectief en transparant sales proces. 

 

 

 

 

Fortezza bestaat uit vijf kennis domeinen, ieder met hun eigen specialisatie en werken samen om één doel te 

bereiken: grenzen te verleggen met behulp van IT. Onze klanten zijn ons beste bewijs voor het succes dat 

we iedere keer weer nastreven.  

 

Kijk voor inspirerende klantcases op: www.fortezza-ict.nl 

http://www.fortezza-ict.nl/
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https://www.fortezza-ict.nl/data-gedreven-werken/

