
10 salesmanagement | novemBer 2015

peRFoRmanCemanagement

De Amerikaanse Association for Talent Development (ATD) 
heeft afgelopen mei haar nieuwe salescompetentiemodel 
geopenbaard. Het vorige uit 2008 bleek te breed van opzet 
en was daarom minder bruikbaar in de praktijk. De roep 
om een eenvoudiger formaat hield aan. Daarnaast is de 
(verkoop)wereld sindsdien sterk veranderd. Denk alleen 
maar aan de invloed van sociale media als LinkedIn en 
Twitter en apps op het dagelijkse werk. Onder auspiciën 
van ATDs Sales Enablement Community werd wereldwijd 
uitvoerig onderzoek verricht om tot de noodzakelijk geachte 
aanpassing te komen. 
Het herziene model (zie figuur 1) verstrekt zowel verkoop-
organisaties als individuele verkopers een raamwerk met 
‘benchmarks’ dat kennisgebieden, vaardigheden en kritische 
gedragsfactoren voor succes omvat. Het New World-Class Sales 
Competency Model, zoals het officieel heet, pretendeert alle 
verkoopfuncties te omvatten en beschrijft de expertisegebieden 
die uniek en vereist zijn voor elke rol, met de bijbehorende 
competenties voor het gehele ‘verkoop-ecosysteem’. 

We presenteren eerst een algemeen overzicht van de trends 
in de verkoopwereld die tot het nieuwe model hebben geleid, 
en gaan daarna in op hoe u als salesmanager van deze recente 
inzichten kunt profiteren.

twaalF tRends
Het onderzoek naar gewenste aanpassingen van het oude 
competentiemodel begon met een brede exploratie van 
ontwikkelingen in de verkoopprofessie en de competenties 
die nu en in de nabije toekomst zijn vereist. Dit werd gevolgd 
door vijftig diepte-interviews met ‘thought leaders’ en ver-
koopprofessionals over de hele wereld in uiteenlopende 
branches. De studie leverde twaalf trends op, onderverdeeld 
in vier categorieën, die de verkooppraktijk de komende jaren 
danig zullen beïnvloeden en veranderen.

categorie 1: Marktdynamiek en klantvraag
 We hebben of krijgen te maken met klanten die meer 

en meer ‘empowered’ zijn. De huidige generatie klanten 
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Figuur 1. World-class sales competency model. 
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is technologisch onderlegd en heeft potentieel toegang 
tot eindeloze informatiebronnen, waaronder de sociale 
media. Dat leidt ertoe dat zij al vóór de start van het 
verkoopproces uitstekend op de hoogte zijn. Mede door 
hun betere opleiding prefereren zij zelf research te plegen. 
Een belangrijke implicatie voor de verkoper is dat hij een 
actieve rol moet spelen in de sociale media. (Zie ook kader.)

 De tweede trend is de kennisverticalisatie van de sales-
force. Aangezien de hoogopgeleide klanten een lage tole-
rantie hebben voor generieke productinformatie en hoge 
verwachtingen van salesteams over bekendheid met hun 
industrie (KPI’s, uitdagingen, kansen) zijn de implicaties 
voor de salesprofessionals dat deze over diepgaande know-
how moeten beschikken van de gehele industriekolom, en 
vooral van de plaats die hun klanten daarin innemen.

 Vervolgens is er de verschuiving van ‘FAB-verkopen’ 
(features, advantages, benefits) via ‘oplossingen’ naar in-
zichtelijke verkoop. Vandaag de dag zijn afnemers steeds 
minder geïnteresseerd in transactionele verkoop. Ze zijn 
vooral op zoek naar geloofwaardige partners met een solide 
begrip van hun behoeften, die hen uitdagen en nieuwe 
inzichten verschaffen en maatwerkoplossingen voorstellen. 
Dit alles trekt een zware wissel op het analytisch vermogen 
en de researchvaardigheden van de verkoper.

 De vierde trend is de adoptie van een hybride verkoopmodel 
(ofwel een mengeling van modellen).

 De research onderkende als laatste trend in deze categorie 
het vervagen van de scheidslijnen tussen verkoop en 
marketing.

categorie 2: Technologische vooruitgang
Binnen deze categorie onderscheiden de onderzoekers de 
volgende drie trends:

 on-demand availability: geavanceerde technologie moet 
prompte levering mogelijk maken;

 alomtegenwoordigheid in de sociale media: de toeleve-
rancier moet te allen tijde kunnen worden gevonden, 
geïnformeerd en alert kunnen reageren;

 analytics-based prospecting: CRM en big data maken het 
voor de verkooporganisatie mogelijk om via data-analyse 
inzicht te verkrijgen in de uitdagingen van hun klanten 
en hun kooppatronen, waardoor maagdelijke kansen 
blootgelegd worden. Vage persoonlijke ‘intuïtie’ verdwijnt 
ten gunste van nauwkeurige statistische analyse.

categorie 3: Reconfiguratie van het personeelsbestand
In deze categorie zijn twee trends zichtbaar:

 het ontstaan van multigenerationele teams, zowel aan de 
verkoop- als aan de inkoopzijde: de babyboomers nemen 
geleidelijk aan afscheid van de werkplaats ten gunste van 
de zogenaamde millennials. Dat impliceert dat het uiterst 
belangrijk wordt generationele verschillen (in omgang 
met technologie, motivatie, werkgewoonten) te begrijpen 
en te ‘managen’;

 globalisatie van zowel het verkoopteam als het klanten-
bestand.

categorie 4: De ontwikkeling van verkooptalent
De studie signaleerde twee trends op dit gebied:

 ‘win’analytics om kennis te verwerven: via big data verkrij-
 gen verkoopteams inzicht in zaken als partneringmo-

gelijkheden, accountplanning, follow-up. De salesorga-
nisatie dient dus over diepgaande analytische kwaliteiten 
te beschikken;

 de noodzaak van het ontstaan van geïntegreerde leer-
omgevingen, waaronder ‘blended learning’: leren in het 
klaslokaal, maar ook via bijvoorbeeld de smartphone.

twee veRBonden wielen
De drie hoofdelementen van het nieuwe salescompetentie-
model zijn de zogenaamde expertisegebieden: salesforce, 
salesmanagement|leiderschap en salesenablement. Figuur 1 
toont dat elk van deze gebieden uiteenvalt in diverse onder-
delen, die op hun beurt een aantal taken en activiteiten 
(niet zichtbaar in het figuur) omvatten. We lichten enkele 
onderdelen toe.

Salesforce
Bij het verwerven van prospects hoort sales aanwezig te 
zijn in de sociale media. Salesprofessionals moeten daarom 
in staat zijn om hierin acte de presénce te geven en sociale 
media in te zetten voor het creëren van netwerken van nieuwe 
klanten. Ze dienen van afnemers de digitale voetafdruk 

Success 
story

Reza Sisakhti geeft in zijn artikel in td magazine voor-
beelden van de nieuwe competenties die zijn vereist in de 
veranderende wereld. Wij volgen zijn beschrijving van het 
expertisegebied accountwerving.

het betreft een accountmanager voor businessdevelop-
ment voor een consultancybureau dat trainingen ver-
koopt aan de financiële sector. de afgelopen twee jaar 
heeft de accountmanager via linkedin gelinkt met hon-
derd senior bank-executives over de gehele wereld. hij 
post wekelijks berichten over de uitdagingen en kansen 
in de bancaire dienstverlening, waarop hij reacties ont-
vangt. daarnaast volgt hij ‘zijn’ executives in zijn netwerk, 
die hij (ongevraagd) advies aanbiedt en waarvan hij vra-
gen beantwoordt. hij is ook actief op twitter, met meer 
dan 9.000 volgers! hij meent dat zijn inspanningen op 
de sociale media sterk hebben bijgedragen aan zijn om-
zetgroei van 113% in 2014.
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en relevante informatie vast te leggen en specifieke details 
over de uitdagingen van prospects te verzamelen in verband 
met opportuniteiten. Salesprofessionals moeten vanuit een 
wereldwijd perspectief multinationale cliënten te bedienen.
Bij accountontwikkeling en -retentie moeten de salesforce-
leden meer gebruikmaken van cross-selling en kritisch omgaan 
met de status quo van de klant. Dit laatste om inzicht te 
krijgen in de verborgen uitdagingen en kansen om ‘game-
changing’ oplossingen aan te bieden (waardoor de status 
van vertrouwd adviseur wordt verkregen). Daarnaast is de 
inzet van CRM relevant om accurate en actuele informatie 
over de klant en diens concurrenten te verkrijgen, zowel ter 
bescherming van het account als om groeikansen te creëren.
Om de salesforce optimaal te laten functioneren zijn werving, 
selectie en training een belangrijke pijler. Daarnaast speelt 
datamining een belangrijke rol om investeringen in de 
verkoopinspanningen te volgen en het rendement (ROI) 
hiervan vast te stellen.

Salesmanagement|leiderschap
Het gaat bij dit expertisegebied onder meer om het echte 
salesteammanagement. Denk hierbij aan:

 het gebruik van innovatieve, op CRM gebaseerde 
verkoopplanning-, management- en rapportagesystemen, 
ter bevordering van consistentie en accuratesse en de 
beoordeling van verkoopprestaties; 

 het kweken van begrip voor generatieverschillen (de be-
hendigheid met technologie, motivatie, attituden, normen en 
waarden), om multigenerationele verkoopteams te leiden;

 het leiden van wereldwijde teams met een speciale 
gevoeligheid voor cultuurverschillen en de verscheiden-
heid van plaatselijke gewoonten en regels. 

Ook de ontwikkeling van verkooptalent is een belangrijk 
issue. Naast het beschikken over de klassieke vaardigheden 
in onderricht, ontwerp, ontwikkeling, levering en evaluatie, 
moeten talentontwikkelingsprofessionals in staat zijn 
om onder andere CRM-systemen en analytics in te zetten 
om salesforceontwikkelingsmethoden en -behoeften te 
identificeren en het gebruik van innovatieve leermethoden 
(zoals mobiel leren en ‘gamification’) te optimaliseren.

Sales enablement
Onder sales enablement verstaan we alle ondersteunende 
diensten die uiteindelijk bijdragen aan het bedrijfsresultaat, 
zoals selectie- en introductieprogramma’s van nieuwe mede-
werkers, de ontwikkeling van belonings- en motivatie-tech-
nieken en producttraining.

vieR BasisCompetenties
Volgens de ontwerpers van het nieuwe salescompetentie-
model delen alle verkoopprofessionals de volgende vier 
clusters van fundamentele competenties:

 Samenwerking Dankzij deze competentie zijn verkoop-
deskundigen in staat effectief met elkaar te communiceren 
en ‘interafhankelijk’ samen te werken. Denk hierbij aan 
de formering van teams en interne partnerschappen en 
customer advocacy.

 Inzicht Dit betreft bekwaamheden waardoor deze pro-
fessionals hun cliënten leren begrijpen, zodat zij hun be-
sluitvormingsproces effectief kunnen begeleiden. Voor-

 beelden zijn: het bezit van financiële know-how, re-
searchvaardigheden, analytische vaardigheden en sector-

 kennis.
 oplossingen Door deze competenties (onderhandelings-

vaardigheid, onderzoeksvaardigheid, technologische be-
 kwaamheid, probleemoplossingsvermogen, projectmanage-
 ment) zijn verkoopprofessionals in staat om strategieën te 

ontwikkelen om de juiste oplossingen aan te dragen voor 
de ingewikkelde problemen van de klant. Zij weten hierbij 
het nodige enthousiasme aan de dag te leggen voor de voor-

 gestelde (concurrerende) oplossing en commitment hier-
voor te verkrijgen. 

 Effectiviteit Dankzij deze competenties (omgevingsbe-
wustzijn, technologie, projectmanagement, ethiek, besluit-

 vorming) slagen de commerciëlen erin in te spelen op dy-
 namische marktontwikkelingen en zij demonstreren 

hierbij hun persoonlijke en professionele effectiviteit en 
verantwoordelijkheid. 

Rollen en nut
Het salescompetentiemodel beschrijft, en is dus bruikbaar 

Meer effectiviteit

het nieuwe salescompetentiemodel stelt de sales-
manager in staat zijn effectiviteit aanzienlijk te verbe-
teren. We geven hierna enkele voorbeelden.

 Welke competenties zijn nodig voor de werving van 
 nieuwe verkoopfunctionarissen? het model is be-

hulpzaam bij het samenstellen van functieprofielen 
(door salesmanager, p&o-functionaris). hierdoor 
worden ook de werkzaamheden van de selecteurs 

 (salesmanagers, recruiters, externe selectiespecia-
listen) vereenvoudigd. er wordt ook een ‘hiring guide 
template’ verstrekt, met daarin onder andere te stel-
len vragen voor het jobinterview.

 Welke competenties bezitten de huidige verkoop-
medewerkers – en komen deze overeen met wat het 

 model ‘voorschrijft’? verschillen kunnen worden geï-
dentificeerd, zodat deze kunnen worden aangepakt 
via onderwijs of training. 

 als de gewenste/vereiste competenties bekend zijn, 
 kan de salesmanager via (dagelijkse) coaching continu 
 werken aan de verbetering van de prestaties van zijn 

salesreps. 
 via gerichte training en opleiding, stageplaatsen, uit-

 dagende opdrachten en dergelijke kunnen individuele 
 talenten verder worden ontwikkeld.

 het model kan ook worden toegepast bij het uitstip-
pelen en bespreken van de loopbaanplanning van 
verkoopfunctionarissen (niet alleen verticaal, maar 
ook horizontaal). de medewerkers ontvangen een 
transparant persoonlijk ontwikkelingsplan (pop), zo-
dat zij weten waaraan moet worden ‘gewerkt’ om in 
hun volgende functie te passen.
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grip te krijgen op salesgroei

voor, een groot aantal rollen in de commerciële praktijk, 
verdeeld over de drie eerder genoemde hoofdgebieden:
Salesforce: salesrep (waaronder accountmanager, regioma-
nager, accountexecutive, binnen- en buitendienstverkoper); 
verkoopspecialist; presales technisch adviseur; partner-/
channelaccountmanager.
Salesmanagement|leiderschap: salesmanager; salesexecu-
tive; salesspecialistmanager; presales-manager; partner-/
channelsales-manager.
Sales enablement: salesenablementmanager; salesenable-
mentexecutive; salescompensationmanager; sales-operations-
infrastructuurontwikkelaar; sales-operationsresearcher of 
–analist; salesrecruiter; salestrainingmanager; verkoop-
trainingexecutive (directeur); verkooptrainer, coach of con-
sultant; verkooptrainingontwikkelaar; verkooponderzoeker; 
wetenschappelijk medewerker/hoogleraar.
Hoe kunnen salesmanagers het model en de bijbehorende 
hulpmiddelen toepassen in hun dagelijkse werk? Allereerst 
geldt dat een model niet de werkelijkheid is, maar een 
(per definitie) vereenvoudigde afspiegeling hiervan. Het 
kan dan dienen als een blauwdruk van de ‘perfecte’ of 
‘ideale’ verkooporganisatie, waartegen het eigen bedrijf 
kan worden afgezet. Elke salesmanager kan checken of de 
onderdelen in zijn bedrijf samenhangen (al dan niet vertaald 
in competenties) met het ideaal dat het model schetst. 
Waar zitten de verschillen, en hoe kunnen vervolgens de 
geconstateerde ‘gaten’ worden gedicht? Het model en de 

toegevoegde documentatie stellen salesmanagers aldus in 
staat hun eigen effectiviteit te verbeteren. 
Feit is wel dat het model met de bijbehorende beschrijvingen 
nogal saaie en taaie leesstof is. Positief is dat salesmanagers 
er voldoende ideeën uit kunnen vissen en over een 
referentiekader met bijbehorende ‘benchmarks’ beschikken, 
waartegen zij hun eigen functioneren en dat van hun 
medewerkers kunnen afzetten. Het is ook duidelijk dat de 
‘nieuwe verkoper’ voor alles analytisch geschoold moet 
zijn en grootschalig sociale media moet benutten. In 
december van dit jaar publiceert ATD een boek1 over het 
salescompetentiemodel. Voor hen die niet zo lang willen 
wachten is binnenkort een whitepaper beschikbaar. 

dR. jaCk j.R. van minden
oprichter en directeur van psycom
info@psycom.nl
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