
Leadgeneratie na Covid:  
hoe dan?
Hoe je je voorbereidt op  
het nieuwe normaal



Leadgeneratie en business development waren al 
voor de coronapandemie hard aan het digitaliseren. 
Maar vanaf het voorjaar van 2020, toen iedereen 
ineens gedwongen thuis werkte, ging het pas echt 
snel. En hoewel we natuurlijk niet precies weten  
hoe de post-coronawereld eruit gaat zien, zijn er  
wel duidelijke trends. In deze paper zetten we ze  
voor je op een rij en vertellen we je welke skills er 
nodig zijn om ermee om te gaan. Of, beter nog, 
ervan te profiteren.

Omdat de meeste van deze trends al vóór corona 
speelden en de afgelopen tijd sterk zijn uitvergroot en 
versneld, kunnen we aannemen dat ze ook na corona 
bepalend zullen zijn.

De DMU en buyer’s journey veranderen

Bij account-based sales zien we een sterke toename  
van het aantal stakeholders. Alle stakeholders doen 
bovendien veel online research voordat we ze te spreken 
krijgen. Niet voor niets stelt Gartner1 dat de B2B buyer’s 
journey door de veelheid aan digitale kanalen steeds 
complexer wordt. Het persoonlijk benaderen van de 
verschillende stakeholders is veel werk. Daar komt bij  
dat het aantal events waar we de C-suite te spreken 
kunnen krijgen is afgenomen. Of die allemaal weer 
terugkomen, is maar de vraag. Het benaderen van  
het topmanagement is moeilijker geworden.
Bij SaaS-sales zien we precies het omgekeerde. Daar 
daalt het aantal stakeholders juist en zien we het 
beslissingsproces versnellen. Managers staan onder 
enorme druk om tempo te maken met hun digitale 

transformatie. Die urgentie zorgt dat investerings-
beslissingen snel genomen worden en dat er minder 
engagements nodig zijn. Proefabonnementen,  
snelle onboarding en customer success bieden  
hier mogelijkheden.

 Telefonisch contact wordt lastiger  
(maar er is ook goed nieuws)

De conversie van telefooncontacten loopt al een tijdje 
terug. Bij koud bellen van 1 op 4 naar 1 op 10 en bij 
warm bellen van 1 op 2 naar 1 op 5. We moeten dus 
meer moeite doen voor een conversie. Gatekeepers  
zijn door het toegenomen thuiswerken een nog grotere 
hindernis geworden, omdat het niet gebruikelijk is  
om 06-nummers zomaar af te geven. Het wordt dus 
moeilijker om persoonlijk contact te maken met iemand 
die bijvoorbeeld een whitepaper heeft gedownload. 
Kantoorwerk komt op het moment langzaam terug,  
maar mensen blijven extreem mobiel en hybride werken 
wordt de norm. 

Maar goed nieuws is er ook. Omdat mensen veel thuis 
werken, zijn ze flexibeler. Het is dus makkelijker 
geworden om een afspraak in te plannen. Terugbel-
afspraken werken inmiddels veel beter dan outbound 
bellen. Videobellen zorgt daarbij voor meer emotionele 
binding dan een gewoon telefoontje. Je kunt laten zien 
wie je bent en je kunt meer non-verbale aanwijzingen 
lezen dan als je alleen een stem hoort.

Het aantal gesprekken mag dan afnemen, maar we zien 
tegelijk dat de kwaliteit van gesprekken beter wordt. 

1 www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey
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Met andere woorden: áls je iemand eenmaal aan de  
lijn hebt, is je kans op succes ook groter. Het goed 
voorbereiden van een call is belangrijk om die kans te 
kunnen verzilveren. Daarvoor zijn heel veel inzichten 
beschikbaar. Gebruik bijvoorbeeld de informatie van 
iemands LinkedIn-profiel, online branchenieuws en de 
actuele vacatures van het bedrijf om relevant te zijn.  
Een trend uit Amerika zijn call playbooks, waarin de 
introductie, de te stellen vragen, de te verwachten 
weerstanden en specifieke impact van je oplossing in 
uitgewerkt zijn. In ons land is er nog wel weerstand tegen 
deze aanpak, maar zo’n playbook kan zeker helpen  
bij de voorbereiding van een call.

Meer databronnen

Het aantal bruikbare databronnen is enorm toegenomen. 
We gebruiken al lang niet meer alleen de historische data 
uit het CRM, maar we verrijken die met gegevens uit 
tientallen interne, externe en online bronnen met 
nieuwsberichten, vacatures, benoemingen, fusies en 
andere relevante, dynamische informatie. Het voordeel 
van al die data is dat we tot betere account profile ratings 
komen. Zo’n rating geeft aan hoe goed een oplossing bij 
een account past en of dat account op dat moment in  
de markt is. Omdat het lastig is om gesprekken te 
krijgen, moeten we accounts steeds kritischer kiezen. 
Deze ratings helpen daarbij.

Tools als Bombora2 en Madison Logic3 combineren 
account-informatie met search data en geven aan of er 
op bepaalde zoektermen beweging is bij specifieke 
accounts. Zo weet je niet alleen of een account in je 
doelgroep valt, maar kun je ook voorspellen wanneer  
een beslisser klaar is om over jouw oplossing te praten.

Veel data die we in CRM-systemen aantreffen is trouwens 
erg verouderd. Om de informatie weer bruikbaar te 
maken, moet er veel mee gebeuren. Niet alleen 
dynamische data vullen we aan, maar ook statische data 
zijn vaak aan een update toe.

Meer digitale contacten

Terwijl bellen lastiger wordt, explodeert het gebruik van 
e-mail en LinkedIn-berichten. Onderzoek van McKinsey4 
laat zien dat zowel verkopers als kopers tijdens Covid 
een voorkeur hebben ontwikkeld voor digitale interactie. 
Maar het is nu tijd om structureel aan de kwaliteit te gaan 
werken en daarvoor een digitale engagementstrategie op 
te stellen.

Waar Marketing meestal e-mailflows bouwt met  
Hubspot, zijn er voor Sales en Business Development 
tegenwoordig ook veel tools beschikbaar. Want ook op 
LinkedIn kun je heel veel automatiseren en sequences 
maken die automatisch op het juiste moment het juiste 
bericht sturen.

Een uitdaging daarbij is dat communicatie minder 
gestructureerd en minder formeel wordt. Er wordt op een 
persoonlijke toon gecommuniceerd, maar gebrek aan 
context kan misverstanden veroorzaken. Ook hier is het 
dus weer belangrijk om je te verdiepen in je account en 
echt relevant te zijn.

Op LinkedIn is er een enorme behoefte aan korte, feitelijk 
inzichten. De klassieke whitepaper doet het in deze 
context minder goed, dus zorg dat je een half A4’tje kunt 
sturen met alle relevante feiten bij elkaar.

2 www.bombora.com 3 www.madisonlogic.com
4 www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/these-eight-charts-show-how-covid-19-has-changed-b2b-sales-forever
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Meer geavanceerde tooling

We hadden het al even over LinkedIn-automation. Tools 
die wij daarvoor het laatste jaar hebben geëvalueerd zijn 
Meet Alfred5, Dux-Soup6 en Linked Helper7. Deze tools 
laten je sequences van LinkedIn-berichten bouwen die je 
helpen digitale communicatie op te schalen. Maar er zijn 
meer ontwikkelingen. Een tool als Outreach8 richt zich op 

het automatiseren van data-based, omnichannel sales. 
Met Phantombuster9 en Skrapp10 kunnen we data uit 
LinkedIn naar Excel halen en e-mailadressen vinden.  
Ook interessant is Loom11, een videotool voor het 
genereren van leads.

5 www.meetalfred.com 6 www.dux-soup.com 7 www.linkedhelper.com 8 www.outreach.io 9 www.phantombuster.com
10 www.skrapp.io 11 www.loom.com

Wij bouwen met dit soort tools sequences in vier 
stappen: identify, connect, engage, convert.
•  Identify wil zeggen: kijk eerst eens goed naar je 

accounts, profile ratings en subsegmenten. Maak een 
inschatting van je concurrentiekracht en kies met  
wie je wilt connecten.

•  Connect: dan stuur je zorgvuldig geselecteerde 
contacten een connectieverzoek.

•  Engage: wordt je connectieverzoek geaccepteerd? 
Zorg dan dat je relevant bent en de juiste content 
paraat hebt staan.

•  Convert: nurture je contacten en maak er leads van.

Dit is een relatief makkelijke manier om leads te 
genereren en je kunt dit onafhankelijk van Marketing 
doen. Je kunt 50 verzoeken per dag versturen en er 
komen echt nieuwe leads en afspraken uit: zo’n 30%  
van de verzoeken wordt geaccepteerd en er komen  
ook echte gesprekken uit.

Veranderde engagementroute

De engagementroute is voor veel IT-producten 
omgekeerd ten opzichte van de traditionele route, waarbij 
je leads eerst kwalificeert, vervolgens in gesprek probeert 
te komen en pas later in het traject over specifieke 
oplossingen gaat praten. Er is veel onbekendheid met 
IT-oplossingen en er is dus een enorme behoefte om snel 
iets te zien. Masterclasses, designsessies en demo’s zijn 

dus naar de voorkant van de engagementroute verhuisd 
en zijn vaak belangrijker dan kwalificatie, die pas later 
komt. Maar de resultaten zijn door deze omkering niet 
per se slechter geworden. 

Focus op actieve en in-target prospects

De vraag is: welke accounts in de bestanden die je hebt 
zijn de beste? Je wilt mikken op de accounts met de 
hoogste profile rating en met de duidelijkste, actuele 
triggers. Want daar heb je de beste kans. Deze trend 
versterkt de data-trend: er zijn steeds meer prikkels en 
bronnen nodig om accounts beter te kunnen raten. En er 
is echt een verbeteringsslag nodig in de meeste CRM-
systemen, zodat business developers sneller kunnen zien 
in welke accounts beweging zit en welke ze beter even 
links kunnen laten liggen.

 Integratie outbound marketing en business 
development

Marketing heeft het steeds drukker met content en 
branding, waardoor er minder tijd overblijft voor 
outbound marketing. Omdat Sales inmiddels ook over 
engagement tools beschikt, zien we dat deze taak dus 
langzaam wordt overgenomen. Outbound doelgroep-
communicatie en business development liggen tenslotte, 
zeker in deze digitale tijden, dicht bij elkaar.
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Wij voorzien ze daarvoor van de juiste vaardigheden. 
Door samen te werken aan het vinden van de juiste 
accounts met de juiste triggers, halen de door ons 
opgeleide business developers uitstekende resultaten.

Een eigen e-learning portal levert de nodige kennis, maar 
tegelijkertijd zien we dat je het alleen met e-learning niet 
redt. Om snel te groeien hebben mensen praktijk-
ondersteuning en training on the job nodig.

Evidos: snelle groei met een effectieve cultuur

Evidos, een aanbieder van digitale handtekeningen en 
bewijskracht, heeft tijdens corona een sterke groei 
doorgemaakt. Omdat bijvoorbeeld makelaars en 
advocaten tijdens de lockdowns gedwongen waren om 
zaken online af te handelen, was er grote vraag naar  
hun diensten. Maar ook post-corona heeft Evidos  
grote ambities en mikt op een groei van 30% per jaar.
Voor SaaS-bedrijven is het ontzettend belangrijk dat ze 
flexibel kunnen schalen. Evidos vroeg dus vooral om 
snelle inzetbaarheid van mensen die communicatief 
vaardig waren, prioriteiten konden stellen en ook de juiste 
skills hadden om leads te kwalificeren, digitale sequences 
te kunnen bouwen én effectief te kunnen bellen.

Dat zijn hoge eisen, waar bijna niemand meteen aan kan 
voldoen. Bij Evidos is een cultuur van learning by doing. 
Door gewoon aan het werk te gaan en niet bang te zijn 
om fouten te maken, leren de mensen bij Evidos heel 
snel wat werkt en wat niet.

Trouwens, ook al zijn we vooral met business 
development bezig, we kijken bij klanten altijd naar alle 
acht factoren in het model. Waardeproposities, data en 
inbound hebben we immers nodig als basis om mee te 
werken. Sales is waar uiteindelijk de leads in omzet 
veranderen. En zonder goede monitoring en de juiste 
cultuur kunnen wij ook niet succesvol zijn.

SAP: demand center met de juiste kennis  
en skills

Het SAP demand center is een centrale plek waar 
demand generation en leadmanagement worden 
opgepakt, over afdelingen heen. We ondersteunen SAP 
daarbij en leiden daarvoor hun business developers op. 
De specifieke vraag van SAP was om ze te trainen voor 
een moderne, digitale skillset en ze heel snel operationeel 
en productief te krijgen. Dat een bedrijf als SAP hier 
zoveel druk achter zet, geeft aan wat de urgentie is van 
groei op het gebied van digitale business development.

Door een pool te vullen met een mix van starters en 
ervaren mensen kan SAP een aantal talenten laten 
doorstromen naar sales functies. Dit is een uitstekende 
manier om je demand center te vullen met ambitieuze, 
gedreven en getalenteerde business developers.

Van de business developers wordt gevraagd dat ze 
flexibel zijn en zelf nieuwe manieren ontwikkelen om 
klantwaarde en betere klantbeleving te bieden, binnen 
een datagedreven en digital-first omgeving. 
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Je hebt nieuwe vaardigheden nodig

Nieuwe tijden, nieuwe skills. Om bij te blijven met de 
trends in leadgeneratie, hebben je mensen nieuwe  
skills nodig.

Dit zijn de negen belangrijkste:

1.  ‘Spot on’ bellen. De kwaliteit van calls wordt steeds 
belangrijker en nu het accent verschoven is naar 
geagendeerde terugbelafspraken, moet het gewoon in 
één keer goed zijn. Het goed voorbereiden van calls, 
goed luisteren, de klant begrijpen en 100% relevant 
zijn in wat je vertelt, met gebruik van meerdere 
databronnen, wordt dus een kernvaardigheid.

2.  Waardegedreven engagement.  
Ook in geschreven digitale communicatie krijg je vaak 
maar één kans om het goed te doen. Zorg dus dat 
iedere mail of ieder LinkedIn-bericht het beste is wat  
je schrijven kunt. Zorg altijd voor waarde, bewijs en 
dialoogkracht. Vertel wat je voor anderen hebt gedaan, 
wat het heeft opgeleverd, welke cases je hebt en 
welke toegevoegde waarde je biedt.

3.  Inlevingsvermogen.  
De buyer’s journey is complex geworden en iedere 
prospect is anders. Daar moeten we begrip voor 
hebben. Tijdens alle contacten moeten we dus steeds 
peilen hoe iemand reageert en waarom. Welke 
bronnen zijn belangrijk voor deze doelgroep?  
Hoe oriënteren mensen zich? Welke kanalen gebruiken 
ze, waarom en hoe? Het echt willen begrijpen van 
mensen is cruciaal in digitale leadgeneratie.

4.  Schrijfvaardigheid.  
Inhoudelijk, relevant en doelgroep specifiek schrijven is 
een nieuwe vaardigheid, die niet voor iedereen in de 
‘klassieke’ sales-gereedschapskist zit. Maar in het 
post-coronatijdperk worden schrijven en uitnodigen  
tot geschreven dialoog misschien wel belangrijker  
dan praten.

5.  Analyseren, combineren en deduceren.  
In de IT-markt verkoop je niet alleen software,  
maar ook veranderingsprocessen. Dus moet je  
goed begrijpen waarom bedrijven veranderen.  
Wat zijn de drivers voor dit account? Met meer dan  
10 databronnen voor je neus vereist het skills om te 
kunnen combineren en afleiden wat er echt staat.  
Wat betekent deze ontwikkeling voor dit bedrijf?  
Door vooraf goed te analyseren voeg je waarde en 
context toe in gesprekken, ben je een goed 
gesprekspartner en bouw aan relaties.

6.  Toolvaardigheid.  
Werken met 5 of 6 digitale tools is geen uitzondering 
meer, maar regel. Het leren beheersen en combineren 
van al die tooling kost tijd en training.

7.  Gestructureerd werken.  
Je bent als business developer vaak in je eentje thuis 
aan het werk, je hebt diverse automation flows draaien 
die je dagelijks moet monitoren en je agenda staat vol 
calls. Dat vereist een strakke dagindeling, een 
gestructureerde manier van werken en goed 
agendamanagement.

8.  Focus.  
Leadgeneratie anno nu vraagt om harde keuzes.  
Ga alleen voor accounts met de juiste kwalitatieve 
triggers. Niet voorover de massa van data induiken, 
dat is niet meer van deze tijd, maar toespitsen op 
klanten waar je relevant bent, goede referencecases 
hebt en dus kansrijk bent.

9.  Effectieve, praktische onboarding.  
Zorg dat je niet alleen een goed team, maar ook 
coaches en ervaren trainers hebt. Mensen die anderen 
kunnen helpen met het voeren van een goed gesprek, 
het maken van goede engagements en het duiden van 
gedrag en triggers. Dit is essentieel, als aanvulling op 
e-learning.
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Spring, leer, groei!

Er komt de komende tijd dus een hoop ons af, dat is 
duidelijk. En wat er precies gaat gebeuren, wat je precies 
moet doen en wat je precies moet kunnen en weten is 
niet helemaal duidelijk. Meer dan harde kennis en 
vaardigheden, heb je dus vooral een can-do-mentaliteit 
nodig. Spring in het diepe! Doe het gewoon! Ga allerlei 
dingen testen, maak je fouten en leer ervan. Omring je 
met resultaatgerichte, zelfstandige mensen die zich willen 
ontwikkelen en die willen bijdragen aan de ontwikkeling 
van je bedrijf. Want dan kun je samen groeien.

Heb jij een vraag? Je mag ons altijd een voorbeeld van je mail, LinkedIn-bericht of andere uiting mailen. 
Dan kijken wij ernaar en geven je tips. Wil je wat uitgebreider ingaan op waar jij en je team staan, qua 
vaardigheden? Maak dan een afspraak. We helpen je graag vooruit!

info@salesmarketeer.nl
0348 - 760 638
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