
roer A heet marketing. Broer B heet 
verkoop. De drang naar moderni-
sering zorgde ervoor dat hun taken 
‘specialisaties’ werden en er lang-

zaamaan twee toonbanken ontstonden. Eén links 
en één rechts, met de koper in het midden. Wie 
legt nu het contact met de klant? En wie zorgt 
ervoor dat de juiste artikelen uit het magazijn 
worden gehaald? De twee broers blijven sterk 
van elkaar afhankelijk, maar onduidelijkheid 
verslechterde hun verstandhouding. Ze begrijpen 
elkaar niet goed meer, vooral omdat ze niet meer 
optimaal communiceren.  Daarvoor staan hun 
toonbanken te ver uiteen. De vanzelfsprekende 
klantenservice en glimlach verdwenen.

Wat speelt er?
Terug naar 2017. De digitale revolutie heeft 
gezorgd voor een onbeperkte beschikbaarheid 

BTwee broers staan gezamenlijk achter de toonbank 
van hun familiebedrijf. De klant komt binnen; broer 

A heet de klant welkom en vraagt wat er vandaag 
op het boodschappenlijstje staat. Broer B pakt de 
bestelling in, waarna broer A met een vriendelijke 
glimlach de ‘anders nog iets’-vraag stelt. De klant 

pakt zijn tasje, is tevreden en komt volgende week 
weer. Een ouderwets beeld, en toch kunnen we van 

dit stoffige marketing- en verkoopverleden nog 
steeds veel leren. 

MARKETING EN SALES 
ALS TWEE BROERS IN 
FAMILIEBEDRIJF
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Een interessante 
recente ontwikkeling 
in het samenbrengen 
van marketing en sales 
is het ontstaan van 
‘Smart’ programma’s. 
In de financiële wereld 
heeft Aegon daarin 
flinke stappen gezet. 
Rob Spuijbroek 
omschrijft deze aanpak 
in een interview in de 
InFinance van april 
2016. Hij spreekt daar-
bij over een ‘Smart 
Portfolio’-programma.

aan informatie. Zowel marke-
ting als sales spelen daardoor 
in toenemende mate een rol als 
kennispartner en dat doen ze ieder 
in hun eigen specialisme. Het 
gevolg zijn klassieke verwijten als 
‘marketing weet niet wat er speelt 
bij de klant’ en ‘verkoop kijkt 
nooit naar het grotere geheel’.  En 
er speelt meer. Generaliserend, 
verkopers zijn vooral gericht op de 
korte termijn. Marketeers hebben 
de neiging hun focus juist op de 
lange termijn te richten. 

Bovendien, hoe groter de mar-
keting- en verkoopteams, des te 
groter de onduidelijkheid. En ook 
binnen de financiële dienstverle-

ning kennen we nogal wat grote 
bedrijven. Koppel dat aan de vaak 
hoge werkdruk en korte door-
looptijden (“We halen de targets 
niet! Snel, actie!”) en de chaos is 
compleet.

Hoe dan wel?
Marketing en sales moeten hun 
familiegevoel terugkrijgen. Het 
gezamenlijke doel is het verkrijgen 
en bestendigen van een commer-
ciële relatie voor de lange termijn. 
Marketing en sales zullen dus veel 
nauwer moeten samenwerken. 
Een geïntegreerde aanpak en een 
beter begrip voor het handelen 
van de ander is essentieel voor het 
maken van de stap voorwaarts.  

MARKETING
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Maar hoe? Mogelijke verbeteringen zijn het 
aanstellen van een leidinggevende boven de 
afdelingshoofden verkoop en marketing en het 
creëren van gezamenlijke doelen en taken. Het in 
nauw overleg ontwikkelen en realiseren van een 
bewerking van accounts kan ook leiden tot een 
positiever resultaat. Door marketing en verkoop 
als één team te laten opereren, wordt het gat tus-
sen beide afdelingen kleiner.  

Een efficiënte overdracht van leads door 
marketing naar sales en vice versa is een sleutel 
tot succes. CRM vormt het plein waarop deze 
acties plaats moeten vinden. Customer Relation-
ship Management (CRM) wordt daarbij Rela-
tionship Management (RM), want uiteindelijk 
draait alles om gedegen relatiebeheer los van de 
status van het contact: suspect, prospect, klant 
of ex-klant. 
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Onderzoek naar 
samenwerking 
tussen marketing 
en sales

In 2007 hebben TDM en Newfield Management 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen marke-
ting en verkoop. Een van de conclusies was toen:  
 ‘Marketing en Verkoop hebben nogal eens 
een stroeve relatie: er is gebrek aan alignment, 
men werkt langs elkaar heen in plaats van in 
elkaars verlengde. Dat gebrek aan alignment en 
samenwerking gaat ten koste van de bedrijfsper-
formance. Het is duidelijk dat een soepele, 
coöperatieve relatie tussen marketing en verkoop 
de onderneming alleen maar ten goede komt: de 
verkoopcycli worden korter, de markttoetredings-
kosten worden lager, de verkoopkosten nemen af 
en de marketing- en verkoopperformance nemen 
toe.’ In 2016 heeft onderzoeksbureau ProSpex 
een benchmark uitgevoerd om de effectiviteit van 
leadgeneratieprogramma’s in kaart te brengen. 
Hieruit blijkt dat de samenwerking tussen marke-
ting en verkoop nog steeds te wensen overlaat:
 ‘In 72% van de gevallen worden leads al na één 
contactmoment overgedragen van marketing 
naar verkoop. Verder wordt bij 87% van de 
bedrijven de leadkwalificatie alleen door sales 
gedaan en laat 40% de eerste kwalificatie en 
opvolging van leads (van lauw tot warm) zelfs 
alleen door dure verkopers doen. Als er geen 
concrete verkoopmogelijkheid is, lekken de leads 
weg omdat zij dan niet meer structureel beheerd 
worden.  De samenwerking tussen marketing en 
sales valt dus nog fors te verbeteren.’
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Smart programma’s 
Een interessante recente ontwik-
keling in het samenbrengen van 
marketing en sales is het ontstaan 
van ‘Smart’ programma’s. In de 
financiële wereld heeft Aegon 
daarin flinke stappen gezet. Rob 
Spuijbroek omschrijft deze aanpak 
in een interview in de InFinance 
van april 2016. Hij spreekt daarbij 
over een ‘Smart Portfolio’-pro-
gramma. 

De kennis en expertise waarmee 
Aegon intern de eigen portefeuille 
heeft verrijkt, worden inmiddels 
zelfs toegepast op de portefeuilles 
van het intermediair. En ook in 
andere branches realiseert men 
zich dat meer eenheid nood-
zakelijk is. Zo heeft Microsoft 
een wereldwijd ‘Smart Partner 
Marketing’-programma ontwik-
keld, waarmee partners van de 
softwareontwikkelaar zich kennis 
eigen kunnen maken om hun 
marketing- en salesafdelingen 
beter te laten samenwerken. 

Relatie versus verkoop
Een klant wil vertrouwen hebben 
voor hij besluit zaken te doen. Dat 
vertrouwen ontstaat gemiddeld 
na zeven tot negen contactmo-
menten, een welbekend gegeven. 
Maar ook nadat er voldoende 
vertrouwen is voor een besluit 
tot aankoop, blijft het van groot 
belang informatie aan te bieden 
die de relatie in stand houdt. Elke 
dag opnieuw zal gewerkt moeten 
worden aan het gezond houden 
daarvan. 

Door marketing én door sales. Het 
digitale tijdperk waarin we leven 
heeft gezorgd voor veel verande-
ringen die elkaar in razend tempo 
opvolgen (kent u de fax nog?). Om 

standvastig en succesvol te blijven in 
die dynamische wereld is het juist van 
belang elkaar op te zoeken. Als broers 
binnen een familiebedrijf. 

Onze gezamenlijke activiteiten 
vanuit beide expertises hebben in de 
afgelopen jaren het inzicht versterkt 
dat bij veel van onze klanten het in 
dit artikel omschreven probleem een 
hoofdrol speelt. Met deze gedachte is 
een propositie ontwikkeld waarmee 
Teuwen-Schouten (marketing) en 
Moebius (sales) op een praktische 
wijze de neuzen dezelfde kant uit 
laten wijzen. 
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