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Onderzoek

Bij het sluiten van 
een deal gaat het 
erom het ijzer te 
smeden wanneer 
het heet is

78%  
verwacht snelle follow-up 
van vertegenwoordigers

46%  
van de consumenten geeft 
de voorkeur aan digitale 
communicatie

Bron

Vertegenwoordigers moeten direct contact 
kunnen maken met leads wanneer ze klaar zijn 
om een aankoopbeslissing te doen en daarbij 
de concurrentie een stap voor blijven.

Uit recente gegevens van een Dimensional 
Research-onderzoek blijkt dat 46% van de 
consumenten de voorkeur geeft aan digitale 
communicatie en dat 78% een snelle follow-up 
van salesvertegenwoordigers verwacht.

Om de concurrentie te kunnen verslaan, moeten je 
vertegenwoordigers kunnen communiceren op de manier 
die je leads verwachten en op het moment waarop ze het 
verwachten. Hoe? Met een consequente sales-outreach en 
tijdige follow-up via e-mail.

In de realiteit is het bijna onmogelijk om dit te doen 
zonder automatisering. Het handmatig opstellen van 
gepersonaliseerde e-mails voor elke lead in de pijplijn 
is zowel tijdrovend als omslachtig. Om leads te kunnen 
bereiken voordat je concurrenten dat doen, hebben 
vertegenwoordigers een snelle, betrouwbare oplossing nodig 
voor klantcommunicatie. En dan komt automatisering van pas.

https://www.zendesk.nl/blog/2020-state-smb-sales/
https://www.zendesk.nl/blog/2020-state-smb-sales/
https://www.zendesk.nl/blog/2020-state-smb-sales/
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1 Zoeken en contact maken met waardevolle 
contactpersonen

2 Ritmes voor automatische follow-up via e-mail instellen

3 Betrokken en persoonlijke berichten op grote schaal 
opstellen

Met je tool voor e-mailautomatisering voor sales kun je dit proces opschalen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit 
of een persoonlijke benadering. Je hoeft alleen maar goed op de hoogte te zijn van de beproefde werkwijzen voor 
e-mailautomatisering voor sales en een strategie te hebben voor het implementeren van deze beproefde werkwijzen.

Met dit e-book kom je alles te weten over hoe je een tool voor e-mailautomatisering gebruikt om een sales-outreach-proces 
op te bouwen waarmee je tijd bespaart, die je berichtgeving consequent houdt en die je in contact brengt met leads precies 
wanneer zij klaar zijn om te kopen. Hierin bespreken we het volgende:

Aan de slag ...
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Volgens Dimensional 
Research bevinden de 
grootste uitdagingen voor 
vertegenwoordigers zich in 
de eerste fase van de cyclus: 
het genereren van, contact 
zoeken met en kwalificeren van 
leads. Hoe vind je leads die 
daadwerkelijk geïnteresseerd 
zijn in het kopen van je 
producten of diensten? 
Hoe weet je of je contactpersoon 
een besluitvormer is binnen 
zijn of haar organisatie?

Werk samen met het marketingteam
De leden van je marketingteam zijn experts op het gebied van 
leadgeneratie en zijn een belangrijke bron voor het identificeren 
van waardevolle leads. Registraties voor proefversies, downloads 
van whitepapers en deelnames aan webinars zijn vaak 
aanwijzingen dat een lead geïnteresseerd is in je producten.

Salesvertegenwoordigers kunnen samenwerken met het 
marketingteam om deze waardevolle leads te identificeren. 
Vergeet niet dat het marketingteam mogelijk al een systeem 
heeft om contact te maken met deze gebruikers, dus zorg dat 
alle communicatie die je opstelt, past bij die outreach-methode. 
Voorkom overlap in klantcommunicatie door samen met het 
marketingteam te overleggen over wie wat verzendt en wanneer.

Identificeer de belangrijkste 
besluitvormer
In B2B-sales staat of valt het sluiten van een deal met je 
vermogen om contact te maken met de werknemers die 
aanschafbevoegdheid hebben. Dit kan één werknemer of 
meerdere zijn, afhankelijk van het bedrijf.

Kijk terug op de deals die je eerder hebt gesloten om algemene 
trends te identificeren in je gemiddelde koper, zoals rol, functie, 
afdeling en niveau binnen de organisatie. Je kunt dit handmatig 
doen door kopers uit het verleden te koppelen aan hun LinkedIn-
profielen.

Als je tool voor e-mailautomatisering beschikt over 
gegevensverrijking, kun je automatisch zoeken naar 
contactpersonen binnen een organisatie op basis van hun 
rol, functie, afdeling en meer. Bovendien halen tools voor 
gegevensverrijking automatisch gedetailleerde contactinformatie 
op voor alle leads die je vindt. Je kunt die contactpersoon een 
sales-e-mail sturen zonder zijn of haar sociale profielen te hoeven 
doorspitten op zoek naar een rechtstreeks telefoonnummer.

Prospects 
identificeren

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/2020%20State%20of%20SMB%20Sales.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/2020%20State%20of%20SMB%20Sales.pdf
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Er kunnen meerdere pogingen 
voor nodig zijn om contact 
te krijgen met een prospect. 
Als algemene regel geldt dat 
vertegenwoordigers meerdere 
e-mails voor follow-up zullen 
moeten verzenden gedurende 
het gehele aankoopproces. 
De uitdaging zit hem in het 
weten wat het optimale ritme is 
voor het moment waarop en de 
frequentie waarmee deze e-mails 
worden verzonden. Hier volgen 
enkele beproefde werkwijzen.

Volg de dertigminutenregel
78 procent van de prospects verwachten een snelle responstijd 
van het salesteam tijdens de aankoopervaring, volgens 
Dimensional Research. Als een consument erover denkt een 
aankoop te doen, zal deze waarschijnlijk in zee gaan met de 
vertegenwoordiger die het eerste reageert.

Om je concurrenten te verslaan, raden we je aan de 
dertigminutenregel te volgen. Wanneer een prospect een actie 
uitvoert die interesse in je merk aangeeft, zoals het downloaden 
van een whitepaper of het aanmelden voor een gratis 
proefversie, dien je binnen een half uur te reageren.  
Uit onze ervaringen bij Zendesk blijkt dat je door een 
langere responstijd die lead kunt verliezen.

Om tijd te besparen, kun je specifieke sjablonen voor follow-ups 
maken voor elke actie. We zullen dit verder bespreken in stap 3 
(pagina 7), maar het doel is om een aangepaste respons klaar 
te hebben staan op het moment dat een actie wordt uitgevoerd. 
Hierdoor hoef je niet nog handmatig een e-mail op te stellen, 
zodat je minder tijd kwijt bent om een persoonlijke follow-up 
te verzenden.

Een regelmatig ritme 
instellen voor follow-ups

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/2020%20State%20of%20SMB%20Sales.pdf
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Wees volhardend  
(maar niet vervelend)
Het totale aantal e-mails dat je in één reeks dient te 
verzenden, varieert afhankelijk van je branche en 
je specifieke klantenbestand. Bij Zendesk hebben 
ondervonden dat 14 tot 16 outreach-pogingen gedurende 
20 dagen het meest doeltreffend is om contact te maken 
met prospects.

Wanneer je sales-outreach inplant met je tool voor 
e-mailautomatisering, kun je e-mails het beste spreiden 
om te voorkomen dat je prospects overweldigd of 
geïrriteerd raken. Je kunt bijvoorbeeld proberen een 
follow-up te sturen op de eerste, derde en zesde dag na 
de eerste interactie. Voorkom dat je meerdere e-mails 
op achtereenvolgende dagen stuurt, anders kunnen je 
e-mails in de spammap van de prospect belanden.

Je kunt ook beoordelen of je ritme moet worden 
aangepast door dit te testen. Door iets verschillende 
schema's voor dezelfde campagne in te stellen, kun je de 
ideale tijdfactoren voor je doelgroep bepalen. Je ontdekt 
zo bijvoorbeeld dat prospects eerder zullen reageren als 
je twee dagen wacht voordat je een tweede follow-up 
stuurt. Of je ziet dat e-mails die om 8 uur 's ochtends zijn 
verzonden, een hogere responspercentage hebben.

Een regelmatig ritme 
instellen voor follow-ups
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Een van de meest tijdrovende 
aspecten van sales-outreach 
is het schrijven van e-mails. 
Maar met je automatiseringstool 
kunnen aangepaste sjablonen 
worden gebruikt om op 
grote schaal persoonlijke 
berichten te verzenden.

Maak sjablonen voor verschillende 
scenario's
E-mailsjablonen kunnen worden gebruikt om een follow-up te 
sturen naar een lijst met meerdere prospects op basis van acties 
die ze hebben uitgevoerd of hun huidige leadstatus. Je kunt 
bijvoorbeeld een sjabloon 'Follow-up' maken die is gericht op 
leads die met een proefversie van een product zijn gestart.

Sjablonen kunnen ook worden gebruikt om je te richten op 
leads waarmee je al even geen contact hebt gehad. Een e-mail 
met de boodschap 'We hebben al even niets van je gehoord' of 
'Hoe gaat het ermee' als follow-up kan automatisch in slechts 
een paar seconden naar honderden zogenaamde koude leads 
tegelijk worden verzonden.

Tijd besparen 
met sjablonen

Houd het kort
De gemiddelde consument heeft 
een aandachtsspanne van acht 
seconden. Houd je lead betrokken 
door je e-mails niet langer dan 
280 tekens te maken.

Gebruik 
samentrekkingen
Door gewone spreektaal te 
gebruiken klinken je e-mails 
wat informeler en kom je 
minder geforceerd over.

Het gaat niet 
om jou
Vermijd zinnen die beginnen 
met 'Ik wil', 'Wij vinden' en 
'Ik heb geprobeerd'. Leads zijn 
niet geïnteresseerd in hoe je er 
hierdoor op vooruitgaat, maar 
willen weten hoe zij hiervan 
kunnen profiteren. Praat niet 
te veel over jezelf en leg de 
focus op het aanbieden van iets 
waardevols aan de ontvanger. 
Anders zien zij er het nu niet 
van in om het contact met je 
aan te gaan.

https://www.zendesk.nl/blog/why-your-prospecting-emails-arent-being-read/
https://www.zendesk.nl/blog/why-your-prospecting-emails-arent-being-read/
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Tijd besparen 
met sjablonen

Personaliseer outreach 
op grote schaal met 
samenvoegvelden
Sjablonen kunnen een enorme tijdsbesparing 
opleveren. Maar als je e-mail niet relevant is 
voor de lead, zien zij er het nut niet van in om 
het contact met je aan te gaan. Gelukkig kan in 
de meeste tools unieke informatie in meerdere 
e-mails tegelijk automatisch worden ingevuld, 
zodat vertegenwoordigers een hoge mate van 
personalisering kunnen onderhouden, zelfs bij 
het gebruik van sjablonen.

Samenvoegvelden (soms ook wel samenvoeg-
tags genoemd) zijn stukjes code die werken 
als plaatsaanduidingen voor informatie. Enkele 
voorbeelden van veelgebruikte samenvoegvelden 
zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer.

Vertegenwoordigers kunnen aangepaste 
samenvoegvelden aan hun vooraf gemaakte 
sjablonen toevoegen, zodat ze hun sales-outreach 
op grote schaal kunnen personaliseren. 
Persoonlijke e-mails hebben uiteindelijk 
doorgaans een hogere doorklikratio dan 
een algemene sales-outreach. Met een 
tool voor e-mailautomatisering kunnen je 
vertegenwoordigers hun outreach opschalen  
en de betrokkenheid bij leads verbeteren.

Aan:

Onderwerp: Was onze webinar over  

e-commerce nuttig?

    Bedrijfsnaam is niet alleen − meer bedrijven dan ooit brengen hun 

salesactiviteiten online. Zoals we in onze recente webinar rondom 

beproefde werkwijzen in e-commerce hebben laten zien, zijn sinds 

maart meer dan 2000 klanten met hun salesactiviteiten online 

gegaan.

Ben je begin volgende week beschikbaar om eens te bespreken 

hoe we je team kunnen helpen je sales te stimuleren en meer 

klanten te bereiken? Plan een afspraak in mijn agenda en ik bel 

je terug op mobiel telefoonnummer

Tot binnenkort,

Rebecca Bakker

Voornaam

mobiel telefoonnummer

Bedrijfsnaam

Voornaam

Rebecca Bakker

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360041516653-Using-merge-tags-in-your-email-messages#:~:text=From%20a%20lead%2C%20contact%2C%20or,insert%20into%20your%20email%20message.
https://www.getresponse.com/resources/reports/email-marketing-benchmarks
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Aan de slag met Reach
Outreach via e-mail is een essentieel aspect van het salesproces. Hierdoor 
weten vertegenwoordigers welke leads daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in 
een aankoop en blijven leads betrokken bij je merk, zodat dit in hun gedachten 
zit wanneer ze er klaar voor zijn om een aankoopbeslissing te nemen.

Door middel van tools voor e-mailautomatisering 
voor sales kunnen vertegenwoordigers persoonlijke, 
tijdige en reproduceerbare outreach op grote 
schaal aanbieden. Maar niet alle tools zijn hetzelfde. 
De automatiseringstools voor betrokkenheid bij 
sales van Zendesk zijn ingebouwd in de Zendesk 
Sell CRM, zodat deze uitstekend passen binnen de 
bestaande workflows van je vertegenwoordigers 
en lead-records automatisch worden bijgewerkt, 
waardoor handmatig werk niet langer nodig is en 
de productiviteit wordt gestimuleerd. Deze tools 
zijn onderdeel van de Reach-add-on, een all-in-one 
tool voor leadgeneratie en -betrokkenheid waarmee 
salesteams meer gekwalificeerde prospects kunnen 
bereiken in minder tijd.

Voor meer informatie: 
zendesk.nl/sell/reach

http://www.zendesk.nl/sell/reach

