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Introductie 

Wanneer je aan een Sales Manager vraagt hoe zijn resultaat wordt geëvalueerd, zal hij dat waarschijnlijk 

bepalen aan de hand van de volgende vragen: is de organisatie winstgevender geworden? Haalt het sales 

team meer deals binnen? Realiseren we een groter marktaandeel? Dit zijn valide en belangrijke vragen, maar 

ze negeren een belangrijk detail: deze indicatoren liggen buiten zijn invloedssfeer. In feite is het zelfs zo 

dat de sales manager helemaal geen mogelijkheid heeft om deze indicatoren te sturen. Als we dit nog verder 

trekken:  

 

Sales managers kunnen veel van de indicatoren waar zij voor verantwoordelijk gehouden worden 

niet beïnvloeden. 

 

Hoe weten we dit? In de loop der jaren hebben we veel sales analytics projecten mogen begeleiden en 

hebben we tientallen indicatoren in kaart gebracht. Deze indicatoren bevinden zich in alle lagen van het 

proces: van top-line revenue helemaal terug naar het aantal sales calls per dag. 

 

Om sales resultaten echt te verbeteren zijn we door alle indicatoren heen gegaan en hebben we onszelf de 

vraag gesteld: “kan iemand dit managen?” Uit ons onderzoek komt naar voren dat er drie type indicatoren 

zijn, ieder met zijn eigen niveau waarop invloed kan worden uitgeoefend: 

 

Business results  

Dit zijn de indicatoren waarvan de meeste sales managers denken dat ze er op beoordeeld worden, 

en die de aggregatie zijn van de gehele organisatie: marktaandeel, churn, winst, etc.  

Business results kunnen niet direct gemanaged worden. 

 

Sales doelstellingen  

Dit zijn specifieke doelen die een sales afdeling verwacht wordt te behalen. Zaken zoals het 

binnenhalen van x aantal nieuwe klanten en het verbeteren van cross-upsell bij bestaande klanten. 

Sales Doelstellingen zijn te beïnvloeden maar kunnen niet direct worden gemanaged. 

 

Sales activiteiten  

Dit zijn de indicatoren waar de sales managers waarschijnlijk echt naar op zoek zijn – zaken waar ze 

directe invloed op hebben: aantal telefoontjes per dag, training, visits per week, etc. 

Sales activiteiten zijn direct te beïnvloeden en bepalen het resultaat van de sales doelstellingen en de 

business resultaten. 
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Sales activiteiten zijn dus eigenlijk de belangrijkste indicatoren waarmee de prestaties van Sales Managers 

kunnen worden gemeten. Natuurlijk spelen de andere twee categorieën ook een rol maar het zijn “gevolg” 

indicatoren. Business resultaten en sales doelstellingen zijn het gevolg van de sales activiteiten van het 

afgelopen kwartaal.  

 

Nu we weten dat de focus moet liggen op het managen van sales activiteiten komt de vraag:  

 

Hoe kan ik de sales activiteiten van mijn sales reps verbeteren? 

 

 

 

 

 

Kernpunten 

 

Dit e-book helpt sales managers met het bepalen van de juiste tactiek om: 

 

• Problemen met sales coaching te identificeren 

• Een blauwdruk op te zetten voor een executie gedreven sales coaching model 

• Uitleg te geven over de basis principes voor data gedreven sales activiteiten 
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De problemen van sales coaching 

Zoals we al aangaven in de introductie is de meest effectieve manier om een sales rep betere te laten 

presteren om hem te coachen op zijn sales activiteiten. Dit zal de meeste sales managers niet verbazen. Maar 

wij zien vaak dat hoe men over sales coaching denkt niet aansluit bij hoe sales coaching wordt uitgevoerd. 

De reden voor deze afwijking hebben we kunnen terugbrengen tot de volgende drie problemen die we in dit 

hoofdstuk uiteenzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

Probleem #1: Sales managers besteden te weinig tijd aan coaching 

Dit is een van de belangrijkste vragen die we tegenkomen: Hoeveel tijd moet een sales manager besteden 

puur aan het coachen van zijn team? De meeste onderzoeken wijzen uit dat een sales manager minstens vier 

uur per maand per sales rep moet besteden aan coachen. Met andere woorden, iedere sales rep krijgt 

ongeveer één uur per week persoonlijke aandacht met zijn sales manager. Simpel toch? 

 

Het probleem is dat de meeste sales managers dit niet halen. De reden hiervoor is niet dat dit bewust 

genegeerd wordt, maar dat het een bijproduct is van de wereld waarin sales zich begeeft; altijd druk en altijd 

bezig met een deadline.  

 

Daarmee worden coaching en leiderschap afgedaan als nice-to-haves en niet als must-haves 

 

Leiderschap is niet iets dat spontaan op maandagochtend plaatsvindt, maar sales meetings wel. En coaching 

zal niet op vrijdagmiddag op de agenda staan, maar de sales forecast meeting zeker wel. Sales managers 

leven in een tactische wereld en daarom is het makkelijk om het grote plaatje, de strategische issues, uit het 

oog te verliezen.  
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Sales managers besteden te weinig tijd aan coaching 

De meeste sales managers coachen niet op basis van data 

Traditionele coaching modellen zijn niet sales specifiek 
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Een veel gehoorde reactie is geïllustreerd in de volgende cartoon: 

 

 

 

Sales coaching is het eerste onderwerp dat van de agenda valt zodra de kalender volloopt met afspraken. 

Alleen maar harder op de pedalen te duwen is niet de slimste oplossing. Continue coaching levert lange 

termijn succes op en sales managers die dit negeren lopen uiteindelijk tegen de lamp wanneer de resultaten 

achter blijven. 

 

Probleem #2: Sales Managers coachen niet op basis van data 

Wanneer sales managers niet voldoende tijd reserveren voor training en het vergaren van inzichten vallen de 

meeste van hen terug in oude gewoonten en onderbuik werkwijzen. Dit is logisch; als je geen tijd hebt om 

sales reps te coachen dan is er zeker geen tijd om de sales data echt te doorgronden en de juiste indicatoren 

te analyseren per sales rep. Het gevolg is dat sales reps gevraagd wordt wat hun uitdagingen en 

belemmeringen zijn en daarin worden ‘gecoached’ op basis van anekdotes, waarmee de sales rep “geholpen” 

is. 

 

Het is makkelijk te zien dat deze strategie niet werkt. Door te “doen” krijg je niet per se perfectie – sterker 

nog: door te “doen” maak je zaken die niet goed gaan juist permanent. Dus als je constant op je onderbuik je 

sales team aanstuurt dan versterk je iedere keer slechte gewoontes. Je bent wel aan het coachen maar je 

bent niet op weg naar succes. 

 

Door sales managers een simpele en herhaalbare blauwdruk aan te reiken die gemakkelijk te volgen is zijn zij 

in staat om hun sales team te coachen met de juiste indicatoren en frequentie zodat ze betere resultaten 

gaan behalen. 
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Probleem #3: Coaching modellen zijn niet sales-specifiek 

De meeste coaching modellen – als ze al überhaupt echt geïmplementeerd worden – zijn vaak algemeen en 

out-of-date. De meeste modellen worden via Google of op andere sites gevonden en in een PowerPoint 

geplakt zonder dat de processen en applicaties waar de sales reps mee te maken hebben worden geborgd.  

 

Hier volgt een aantal algemene modellen die we zijn tegengekomen bij diverse sales teams: 

 

 

 

Bovenstaande voorbeelden worden vaak “alignment” modellen genoemd omdat ze de doelstellingen van de 

sales manager uitlijnen langs de dagelijkse activiteiten van de sale reps. Zoals we in de introductie van dit 

document aangaven helpen deze modellen om Business Results  - zoals marktaandeel - terug te vertalen 

naar specifieke activiteiten zoals aantal telefoontjes en meetings. 

 

Alhoewel deze alignment modellen op een generieke manier behulpzaam zijn, zijn ze niet toegesneden op 

het sales domein. Sales managers moeten zich realiseren dat ze een expliciet plan moeten hebben voor het 

behalen van hun targets, waarmee ze het juiste pad inslaan naar succes. Eén van de redenen dat deze 

modellen niet leiden tot succes is dat ze zijn ontworpen voor periodieke interventie en planning.  

 

Sales coaching werkt het beste als het op een natuurlijke manier geborgen wordt in de dagelijkse 

routines van sales reps. 

 

Te vaak zien we dat deze modellen een “pauze” knop introduceren op de dagelijkse activiteiten – zoals het 

maken van telefoontjes, het afleggen van werkbezoeken en ontwikkelen van account. Hierdoor wordt het 

tijdstip van coaching buiten de kantooruren gepland en vaak op een lage frequentie of op ad-hoc basis. Het 

juiste coaching model zit geborgen in de dagelijkse routine en niet erbuiten.  
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“Als je constant op je onderbuik je sales team aanstuurt dan 

versterk je iedere keer slechte gewoontes. Je bent wel aan het 

coachen maar je bent niet op weg naar succes.” 

6 

In sales organisaties waar geen gestructureerde coaching plaatsvindt worden ad hoc oplossingen bedacht 

die direct een gevolg oplossen, maar niet de oorzaak. Het is van kritisch belang om dit onderscheid te maken 

en met een formele, goed voorbereide meeting de oorzaken in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.  

Door een “executie gedreven coaching” mode is het mogelijk om gestructureerde, continue en specifieke 

activiteiten te borgen in uw sales organisatie. 

 

Sales coaching moet een gestructureerde dagelijkse activiteit zijn die vaardigheden van de sales 

reps verder aanscherpt, zodat de impact direct is. Alleen dan kan coaching een meetbare impact 

hebben en voldoen aan onze verwachtingen. 

 

In het volgende hoofdstuk laten we zien hoe dit nieuwe coaching model in een sales context geplaatst kan 

worden. 
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Executie gedreven coaching model 

De traditionele modellen geven een bepaalde basis maar zijn niet toereikend, zoals we in het vorige 

hoofdstuk hebben gezien. Door een executie gedreven coaching model kan de brug worden geslagen tussen 

de dagelijkse sales activiteiten en de impact op de sales doelstellingen en business results.  

Wat is een executie model? 

De beste sales managers plannen bewust specifieke tijd in voor gedetailleerde interacties met hun sales reps 

over activiteiten en executiekracht. Dit is het ultieme doel van een executie model: het creëren van een 

proces waarin op regelmatige basis gesprekken worden gehouden met sales reps, en het ondersteunen van 

deze gesprekken met sales rep specifieke, meetbare en data-gedreven indicatoren. Hierdoor ontstaan 

meetbare acties waarmee continu de vaardigheden merkbaar worden verbeterd. 

 

 

Waar traditionele modellen terugwerken van business results naar specifieke sales activiteiten, 

neemt een executie model deze sales activiteiten als basis en brengt deze tot leven in 

doelgerichte coaching gesprekken. 

 

 

Door de combinatie van alignment en 

excecutiekracht zorg je ervoor dat de sales 

activiteiten aansluiten op de Business Results van 

de organisatie. Het ROA “alignment” model wordt 

gecombineerd met het ARC (executiekracht) model 

zodat een geïntegreerd framework ontstaat. 

 

Samengevat integreert dit model de Business 

Results (omzet, marktaandeel) en vertaalt dit naar 

Sales Activiteiten en borgt dit in het juiste ritme 

voor continue verbetering. 

 

Maar er mist nog één onderdeel: hoe weten sales managers welke activiteiten ze moeten managen? Je kan  

niet alle sales reps langs dezelfde lat leggen omdat iedere sales rep zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Er is  

dus geen one-size-fits-all aanpak mogelijk. 
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Data gedreven coaching 

Door het toepassen van het executie coaching model hebben sales managers het juiste middel om business 

results te behalen in de context van sales. Maar het bepalen van de juiste indicatoren is dé beslissende factor 

voor het behalen van succes en de verdere professionalisering van uw sales organisatie. 

 

Hoe weet je welke activiteiten je moet meten bij welke sales rep? En hoe kun je deze activiteiten 

verbeteren? 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste indicatoren voor sales coaching en leggen we uit hoe sales 

rep-specifieke data helpt om in te zoomen op het belangrijkste verbeterpunt. Als laatste geven we de 

structuur van sales gesprekken vorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepaal de juiste skills voor sales reps 

Ieder team zou in de basis aangestuurd moeten worden op business development activiteiten zoals telefoon 

gesprekken, afspraken en offertes die vertaald zijn naar hun jaardoelstelling. Maar blindstaren naar de 

aantallen zorgt er niet voor dat je weet waarom deze doelstellingen wel of niet behaald worden.  

 

Wanneer een sales rep tekortschiet in het aanvullen van de sales pipeline met goede opportunities dan moet 

je de achterliggende factoren identificeren. Steekt de sales rep te veel tijd en energie in ongekwalificeerde 

leads? Is er een probleem met time management of time-boxing? Durft de sales rep de telefoon eigenlijk wel 

op te pakken of blijft hij dagen achter zijn bureau zitten? Of is er geen intrinsieke motivatie of passie?  
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Identificeer de sales activiteit die moet worden verbeterd 

Analyseer de oorzaak 

Maak een executie coaching plan 
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Door de sales reps met elkaar te vergelijken is het mogelijk om een eerste inzicht te krijgen in de 

performance van je sales team. In het onderstaande voorbeeld zien we bijvoorbeeld dat Danielle verbetering 

moet aanbrengen in het boeken van meetings met prospects. Alhoewel zij goed scoort op de overige 

gebieden heeft ze geen enkele meeting geboekt en is ze op achterstand met de overige sales reps en haar 

eigen target. 

 

 

 

 

Analyseer sales activity efficiency ratios 

Kijkend naar het voorbeeld van Danielle is het duidelijk dat accurate en gedetailleerde data een must is om 

de oorzaak te kunnen identificeren. Belt zij niet genoeg? Of zit er meer achter? Misschien belt ze wel veel 

maar krijgt ze niet de juiste personen aan de lijn, of belt ze op een verkeerd tijdstip en laat ze verkeerde 

voicemails achter. Misschien spreekt ze de juiste personen wel maar kan ze de pijnpunten bij de potentiele 

klant niet goed identificeren en geen urgentie activeren voor het opzetten van een meeting. 

 

  

“De beste sales managers plannen bewust specifieke tijd in voor 

gedetailleerde interacties met hun sales reps.” 
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Door de individuele activiteiten in relatie tot de conversie die gerealiseerd wordt te meten krijg je duidelijk 

zicht op de effectiviteit van deze activiteiten. Conversies zoals “Calls > Connect” of “Connect > Meeting 

Scheduled”. 

 

 

 
 

 

Wat laten deze gegevens zien? In eerste instantie helpt het de sales manager om te zien op welk vlak de 

sales rep hulp nodig heeft. In het voorbeeld laat het meten van de conversie ratio van de activiteit over de 

tijd heen zien dat de ratio “Connect > Meeting scheduled” lange tijd rond de acht hing en recentelijk steeg 

naar tien (dit betekent dat Danielle tien connects nodig heeft om één meeting te plannen). Waarom is dat? 

 

 

Coaching op Time Management 

Tijd is het allerbelangrijkste wat we hebben met elkaar en ook het meest kostbaar. Dus hoe zorg je ervoor 

dat sales reps alléén die activiteiten doen die bijdragen aan het realiseren van hun target? Wanneer sales 

reps alleen maar bezig zijn met telefoontjes naar niet-gekwalificeerde leads dan heeft dat direct tot gevolg 

dat er niet voldoende tijd is voor sterke prospects. Of wat dacht u van de tijd die sales reps in Excel 

doorbrengen met het genereren van allerlei lijstjes.  

 

Door het loggen van de activiteiten in uw CRM systeem kan je zien of een sales rep zijn tijd 

optimaal indeelt. 
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Hier zie je dat Danielle meer tijd aan de telefoon zit dan haar collega`s, maar toch boekt zij te weinig 

afspraken. Het is duidelijk dat het probleem ligt aan de gesprekken die Danielle voert en dat zij coaching 

nodig heeft in het stellen van de juiste vragen die bewustwording bij de klant moeten stimuleren. 

 

Analyseer sales rep win rate 

De Win rate per sales rep is nauw verbonden aan het behalen van de Business Results. Door per sales rep te 

zien hoeveel opportunities gewonnen en verloren worden weet je de workload die iedere sales rep door 

moet om een target te behalen. 
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Deze grafiek laat zien dat Patrick een win rate van 6% heeft terwijl Patricia een win rate heeft van 40%. Deze 

lagere win rate heeft een directe impact op de te behalen (Business Result), dus hier zal een sales manager 

zeker mee aan de slag moeten gaan. Maar er is een probleem:  

 

 Win rate is geen sales activiteit en dus niet direct te beïnvloeden. 

 

Je kan niet zomaar tegen Patrick zeggen dat zijn win rate omhoog moet, dat begrijpt hij ook wel. Daarom 

moet er eerst gekeken worden naar zijn sales funnel. 

 

Analyseer sales funnel 

De win rate is geen individuele meetwaarde maar een veelzijdige verzameling van factoren die een bepaalde 

invloed hebben op de uitkomst van het scoren van een deal. Dus moet je kijken naar de opbouw van de win 

rate over de iedere fase in het sales proces. 

 

Het doel van de sales funnel en de faseringen is om opportunities soepel van de ene naar de andere fase te 

brengen. Iedere fase heeft zijn eigen uitdagingen en sales activiteiten dus weten waar de conversie ratio 

omlaaggaat is van cruciaal belang om te weten. 
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Open Opportunities 

Eén van de redenen waarom een sales rep niet hoog scoort in de demo fase kan zijn dat niet de juiste 

prospects geselecteerd worden. Focust iemand zich op te grote of te kleine opportunities? Of geeft iemand 

te snel een demo en slaan ze stappen over om de BANT (Budget, Authority, Need, Timing) kwalificaties 

helder te krijgen? 

 

 

 

Door te kijken naar de open opportunities per close date en de potentiele omzet is direct inzichtelijk dat er 

veel opportunties out of forecast zijn (rood) maar dat ook veel grote opportunities ook zijn gaan glijden 

(slippage) door de tijd heen (veel pushdates; wijzigingen in de closedate). Sales reps kunnen de win rate 

verbeteren door de aandacht te vestigen op in forecast deals (groen) met weinig pushdates (kleine bollen). 

  

“Tijd is het allerbelangrijkste wat we hebben met elkaar en ook 

het meest kostbaar.” 
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Win/Loss by Reason 

Als je sales rep iedere keer om dezelfde reden een opportunity verliest dan is dat een directe aanleiding voor 

één op één coaching of het koppelen aan een buddy. 

 

 

 

Door te analyseren waarom de opportunity wordt verloren is nu duidelijk dat in dit voorbeeld op drie 

terreinen kan verbeteren – Timing, Need en Poor Qualification. 

Sales Leaderboards 

Coachings sessies zijn bedoeld om te motiveren en niet om “naming and shaming” toe te passen. Door Sales 

leaderboards te introduceren, kunnen sales reps elkaar motiveren om beter te presteren. Door de juiste 

balans van indicatoren te kiezen voorkom je dat het een afvalrace wordt en zorg je ervoor dat de kwaliteit 

van de opportunity altijd voorrang heeft. 
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Implementatie executie gedreven coaching 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien wat data gedreven coaching kan betekenen om oorzaken van 

gevolgen te onderscheiden. In dit hoofdstuk beschrijven we het laatste stuk van de puzzel: hoe implementeer 

je een executie gedreven coaching model zodat je snel verbeteringen kan doorvoeren en je business results 

gaat behalen? De volgende paragrafen beschrijven een simpel zeven stappenplan, inclusief: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu weet je wat sales coaching is, waarom het belangrijk is en waarin het verschilt van de traditionele 

modellen. Je bent bekend met de basis voor data gedreven werken en op welke wijze je ze kan toepassen. 

De hamvraag is nu: “Hoe ga ik mijn volgende analytische sales coaching sessie houden?”  Volg deze simpele 

stap-voor-stap adviezen zodat je volgende sessie goed ontvangen wordt en productief is. 

 

1 Leg je sessies vast, startend ieder begin van de maandag 

Plan je meeting idealiter ieder eerste werkdag van de maand, of zo dichtbij mogelijk. Dit zorgt ervoor dat je 

de juiste start hebt van een nieuwe maand in plaats van de fouten en frustraties van de voorgaande maand 

langer door te laten lopen dan nodig is. 

2 Bepaal aandachtspunten, observeer sales calls of loop mee met sales reps 

Spendeer tijd in het meelopen met je sales reps om te kijken hoe zij hun werk voorbereiden en uitvoeren. Zet 

vandaaruit het verbetertraject in door te benoemen op welke punten je sales rep zich moet ontwikkelen. 

3 Plan je coach sessies 

Het bepalen van individuele targets is een essentieel onderdeel om sales reps eigenaarschap en houvast te 

geven. Met deze targets kan bepaald worden of de sales rep verder moet werken aan kwalificatie processen 

of juist aan het maken van meer telefoontjes. Zorg dat je zichtbaar maakt wat de bijdrage van de sales rep is 

aan het business result. 

3 
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Inrichten coaching sessies 

Kiezen van de juiste KPI’s 

Meten van voortgang over tijd 

1 
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4 Bepaal de 0-meting voor KPI`s 

Een KPI is alleen relevant als je de context over tijd weet. Pas dan kan je zien of een sales rep verbetering laat 

zien of dat er meer coaching nodig is. Baseer vervolgens de target voor volgende maand op deze cijfers 

zodat het duidelijk is waar de sales rep op wordt afgerekend. 

5 Houdt de coaching sessie, gepersonaliseerd per sales rep 

Door samen te kijken naar de ontwikkeling van de KPI`s en de vergelijking te maken met andere collega`s 

zorg je voor een deling van kennis en vaardigheden over het gehele sales team heen.  

6 Geef continue feedback 

Zorg voor feedback tussen de formele sessies, door bijvoorbeeld per week te kijken hoe de huidige 

opportunities zich ontwikkelen. Juist door de focus op individuele lopende opportunities te leggen – en het 

eventueel betrekken van andere collega`s – is het mogelijk om concrete en zichtbare verbeteringen door te 

voeren. 

7 Verbeter 1 KPI tot deze perfect is. Ga door op de volgende. 

Zodra een sales rep de benodigde verbetering heeft laten zien is het tijd om door te gaan naar de volgende 

KPI. Dit proces wordt continue herhaald en zorgt ervoor dat de focus altijd op 1 KPI tegelijkertijd ligt zodat 

de sales rep niet overspoeld wordt. 

 

 

In iedere coaching sessie kan je de gesprekken structureren door de volgende vragen te stellen: 

 

• Wat wil je bereiken? 

• Wat betekent het persoonlijk voor je als je dit bereikt? 

• Wat zijn je korter termijn/dagelijkse doelen voor sales activiteiten? 

• Wat is hier specifiek aan de hand? Wat denk jij dat hierachter zit? 

• Wat houdt je op dit moment tegen om je doel te behalen? 

• Wat zou een oplossing zijn? 

• Wanneer wil je weer een volgende sessie? 

 

Deze vragen zorgen ervoor dat de sales rep zichzelf onderzoekt en vragen stelt over hoe hij werkt. Door hem 

te betrekken bij zijn ontwikkeling en zelfsturing te geven aan zijn carrière, faciliteer je de juiste buy-in en 

worden de sessies productiever. 
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Conclusie 

Als het zo simpel was om tegen iedere sales rep te zeggen dat ze “gewoon” meer deals moeten scoren, dan 

zou ieder bedrijf ter wereld ieder kwartaal zijn doelstelling behalen. Helaas is het niet zo eenvoudig. De 

uiteindelijke uitkomsten zijn het resultaat van vele, kleine en tijdrovende activiteiten die alleen waarde 

opleveren als ze op een gestructureerde wijze worden opgepakt. 

 

In dit e-book hebben we de randvoorwaarden geschetst voor het implementeren van een data gedreven 

sales organisatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

te zetten. Dit model werkt bovendien in een schaalbare business die continue andere doelen voor zichzelf 

stelt, omdat het niet gebaseerd is op specifieke doelen maar op constante re-alignment van activiteiten op 

targets. 

 

De meeste sales managers spreken wel over sales coaching maar doen in de praktijk te weinig om het een 

substantieel onderdeel van de werkwijze te laten worden. Pak de lessen uit dit e-book op en zie de resultaten 

verbeteren terwijl je de juiste richting geeft aan je sales team. 
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Identificeren van de sales KPI`s die je daadwerkelijk kunt beinvloeden 

Analyseren van de ene KPI waarop je sales gecoacht gaat worden 

 

Implementeren van de juiste sales kadans 

 

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 organisatie 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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Nog meer weten? 

Scan de QR-code en download jouw volgende ebook over  

de data gedreven Sales Forecast: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je klaar om te starten met data gedreven werken? Of wil je hier gewoon eens over verder praten met 

Jeroen Breugelmans? Plan dan rechtstreeks een afspraak met hem in. Zijn agenda staat online: 

 

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


