
Met een nieuw jaar net gestart en de budgetten en targets vastgesteld, gaan 
de meeste salesteams er weer met enthousiasme tegenaan. Het is duidelijk 
welke doelen er behaald moeten worden en welke acties en accountplannen er 
gedurende het jaar worden uitgevoerd.

De basis staat, maar is dat voldoende? De praktijk blijkt weerbarstiger en één 
van de belangrijkste factoren die het resultaat gedurende de komende maanden 
zal beïnvloeden, is de wijze van aansturing en inzicht. Commerciële rapportages 
zijn key, en niet alleen voor de verkoper/accountmanager zelf. De rol van het 
salesmanagement in het behalen van het succes is groot.

In dit whitepaper beschrijven we de verschillende typen verkooprapportages en 
wijze waarop deze rapportages de aansturing van uw salesteam beïnvloeden.
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10 essentiële commerciële rapportages
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Het belang van gestructureerde 
verkooprapportages

Een goede manager of directeur realiseert zich dat 
het succes van het salesteam de continuïteit van de 
organisatie op middellange en lange termijn positief 
(dan wel negatief) beïnvloedt. Uiteindelijk zijn alle 
logistieke, financiële en andere backoffice processen 
een uitvloeisel van de afspraken die met klanten 
worden gemaakt. Zonder opdrachten geen facturen, 
en zonder bestellingen geen uitlevering. 

Om de vaste lasten op tijd te kunnen bekostigen, 
is het belangrijk om inzicht te hebben in de te 
verwachten inkomsten. En om het risico op een 
verkeerde verwachting te kunnen beperken, is 
het essentieel om inzicht in de prestaties van het 
verkoop & marketing team te hebben. En niet alleen 
op het moment dat er offertes zijn uitgebracht! 
Maar al te veel organisaties vinden van zichzelf dat 
ze hun salesteam goed managen op het moment 
dat er een overzicht van openstaande offertes kan 
worden uitgedraaid. Maar dat is slechts een deel van 
het managen van de prestaties van het verkoop & 
marketing team.

Het meest essentiële proces waar een directie vat 
op zou moeten krijgen is dan ook het commerciële 
proces. Waarbij het besturen op zowel operationeel, 
tactisch als strategisch niveau op elkaar afgestemd 
moet zijn. 

Het vreemde in de praktijk is dat er echter maar 
weinig organisaties zijn waar de aansturing op basis 
van verkooprapportages voldoende doordacht is. 
De belangrijkste aandachtspunten bij een goed 
doordachte verkooprapportage zijn:

• Het vertalen van de strategische keuzes van de  
    organisatie naar stuurinformatie. Er zal  
    bijvoorbeeld een verschil in stuurinformatie  
    optreden op het moment dat een organisatie  
    zich richt op het betreden van nieuwe markten  
    ten opzichte van een organisatie die vooral de  
    bestaande klanten wil uitbouwen en een grotere  
    ‘share of wallet’ wil bewerkstelligen.

• Het afstemmen van de stuurinformatie op de  
    verschillende niveaus en afdelingen binnen de  
    organisatie. Niet elke afdeling doet hetzelfde,  
    niet elk echelon in de organisatie heeft dezelfde  
    informatie nodig om succesvol te zijn. Er moet  
    dan ook een vertaalslag komen om de  
    strategische keuzes door te vertalen naar de  
    verschillende bedrijfsonderdelen.

• Het goed inbedden van de stuurinformatie  
    in de dagelijkse processen. Als het gebruik  
    van de stuurinformatie een soort formaliteit is,  
    een verplichting, dan gaat dit onvoldoende effect  
    creëren. Het moet volslagen duidelijk zijn dat de  
    stuurinformatie onderdeel is van de dagelijkse  
    gang van zaken, het ‘tandenpoetsen van de  
    organisatie’. Pas dan zal er optimaal nagedacht  
    worden over de inhoud van de rapportages  
    en de keuzes die hieruit naar voren komen. Denk  
    hierbij aan prestatie indicatoren, succes van de  
    marktbewerking, of keuzes van doelgroepen.

“Sales & Marketing rapportages 
zijn essentieel om het commerciële 
proces en de aanpalende cash flow te 
kunnen stimuleren.”
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Keuze uit essentiële verkooprapportages

Er zijn tientallen rapportages op het gebied van verkoop die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Maar 
om een organisatie of afdeling te sturen op basis van een groot aantal rapportages, is niet werkbaar. Daarom 
is het verstandig om vooraf keuzes te maken welke typen rapportages gebruikt gaan worden. Hier alvast een 
overzicht van de 10 meest essentiële verkooprapportages:

1). Succes van het converteren van 
nieuwe leads naar gekwalificeerde 
prospects

Welke leads uit welke marketing kanalen en 
campagnes leveren het beste resultaat op en 
worden het vaakst klant? Welke leadopvolging 
werkt het beste? Welke salespersonen zijn het 
meest geschikt om de leads op te volgen? Worden 
de leads wel goed gekwalificeerd en opgevolgd? 
Passen de gekwalificeerde leads inderdaad bij de 
gekozen strategische route?

2). Productiviteitsrapportage van het 
verkoopteam 

Hoeveel actie wordt ondernomen en met welk 
succes? Worden de acties ook op tijd genomen? 
Hoe staan de ondernomen activiteiten in verhouding 
tot de vorige periode? Als salesmanager of 
commercieel directeur wilt u uw team helpen 
de juiste type activiteiten te ontplooien en tot 
een succes te brengen. U krijgt inzicht in welke 
salespersonen succesvol zijn in welke fase van 
het verkooptraject, wie goed is in focussen op 
de belangrijkste prospects en of er verschillen in 
activiteit tussen de salesmedewerkers zijn die een 
wezenlijke bijdrage aan het succes leveren.
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3). Churn rapportage

Hoeveel klanten nemen afscheid per periode? Is 
er een verschil tussen klanten van verschillende 
accountmanagers? Of misschien wel tussen de 
product markt combinaties die worden bewerkt? En 
om welke reden nemen de klanten afscheid?

4). Top 10 Accounts bestaande klanten 
qua potentie:

Waar besteden we onze aandacht aan als 
commercieel team? Welke potentie hebben deze 
bestaande klanten als het gaat om de looptijd 
van de opdracht, herhalingsaankopen, cross sell 
mogelijkheden? Wat leveren de top klanten eigenlijk 
op?

5). Opbouw van de opportunity pipeline

Op het moment dat er is nagedacht over de 
opbouw van de pipeline, welke fasen een 
verkoopproces in uw organisatie heeft en 
eventueel welke criteria bij elke fase horen, kan 
hierop gestuurd worden. Hierbij kunt u denken 
aan vragen als: hoeveel potentie zit in welke fase 
van het verkoopproces en wat betekent dat voor 
de te verwachten cash flow? Hoe groot is de 
waarschijnlijkheid dat de targets worden gehaald, als 
totaal maar ook per sales. En welke prioriteit moet 
aan welke prospects worden aangegeven, welke 
potentiele klanten krijgen de meeste aandacht? 
En welk effect heeft dat in de verschuiving door de 
pipeline heen?

6). The Sales Forecast

Hoeveel omzet kunnen we per periode/per sales/
et per productsoort verwachten? In hoeverre 
moeten we daarmee in de planning van resources 
rekening houden? Zijn er salespersonen die meer 
ondersteuning nodig hebben om hun target te 
halen?

7). Omzet van bestaande klanten 
versus omzet nieuwe klanten

Afhankelijk van de rol van bestaande of nieuwe 
klanten ten aanzien van het rendement van 
een organisatie, is het van belang om inzicht te 
krijgen welk deel van de omzet bij deze groepen 
vandaan komt. Zeker als het resultaat afgezet kan 
worden tegen de gemaakte commerciële kosten 
(inclusief marketing) die in deze soorten klanten zijn 
geïnvesteerd. Zijn er specifieke productgroepen die 
bij bestaande klanten beter aanslaan dan bij nieuwe 
klanten? Zijn er specifieke diensten die in de up sell 
activiteiten goed scoren?

“Een goede rapportage heeft 
meerdere functies, meestal gericht 
op het bestuurbaar maken van de 
organisatie en het meten van het 

resultaat.”
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8). Marketing Conversie ratio 
rapportage

Welke (marketing/sales) activiteiten hadden 
welk succes als het gaat om het generen van 
gekwalificeerde leads? Welke kanalen gaven welk 
resultaat? Hoe zijn de leads opgevolgd? Welke rol 
speelden de social media kanalen? Vragen waarvan 
de antwoorden uw volgende marketing investering 
kunnen beïnvloeden.

9). Sales conversie ratio rapportage

Welk percentage van de leads stroomt in de pipeline 
door naar de volgende fase en wordt uiteindelijk 
klant? Hoe lang blijven de opportunities in welke 
fase zitten? Welke fase duurt het langst? Welke 
verschillen in conversie zijn er per sales? Per 
productsoort? Per doelgroep?
 
10). Lost order report
Welke potentiële klanten worden geen klant, met 
welke reden en aan welke concurrent wordt de 
opdracht verloren? Een dergelijk rapport geeft ook 
inzicht in de hoogte van het bedrag van de verloren 
opportunity en de eventuele doelgroep waar de 
opportunity bij behoort. 

Functies van een goede 
rapportage

Een goede rapportage heeft meerdere functies, 
meestal gericht op het bestuurbaar maken van 
de organisatie en het meten van het resultaat. 
Bijvoorbeeld van onderdelen van de organisatie en 
van personen of groepen van personen.

Uiteraard is het niet noodzakelijk om alle mogelijke 
functies ook daadwerkelijk op hetzelfde moment 
in te zetten. Het is ook niet wenselijk, omdat het 
gebruik van een te groot aantal rapportages (die 
dus sturing op het resultaat moeten geven en 
waar een resultaatverantwoordelijkheid aan hangt) 
onduidelijkheid schept. Focus bij de sturing van 
medewerkers is essentieel, zeker daar waar het 
commerciële medewerkers betreft. Uiteraard is 
het wel zinvol om voor verschillende groepen 
medewerkers op hun toegespitste rapportages 
te gebruiken. De marketeers worden nu eenmaal 
op andere grootheden aangestuurd dan de 
salesmensen.

 

“Focus bij de sturing van 
medewerkers is essentieel.”
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De belangrijkste functies van de hierboven 
beschreven rapportages zijn:

•  Zelfsturing van het commerciële team
•  Inzicht in het succes en resultaat van de  
             commerciële activiteiten
•  Mogelijkheid bieden om de allocatie van      
             middelen en tijd optimaal te kunnen doen
•  Inzicht geven in de te verwachten cash flow  
             en andere financiële kengetallen
•  Alarmering op afwijkingen van het wenselijke 
             patroon of resultaat
•  Trendanalyses van klantgedrag en  
             aankoopgedrag
•  Inzicht in het succes van de commerciële  
             organisatie
•  Indicatoren voor klantloyaliteit
•  Inzicht in de concurrentiepositie
•  Inzicht in de levenscyclus van producten
•  Inzicht in benodigde timing en inzet van    
             activiteiten en medewerkers
•  Inzicht in realisatie ten opzichte van budget 
•  Het versterken van motivatie van het  
             salesteam
•  Adoptie van veranderingen

Welke rol speelt uw CRM 
implementatie hierbij?

Op het moment dat u één of meerdere van eerder 
genoemde inzichten wilt verkrijgen, zult u de hiertoe 
benodigde data beschikbaar moeten krijgen. 
Over het algemeen wordt deze data tijdens de 
onderliggende commerciële activiteiten verschaft, 
geregistreerd of aangepast. Dat betekent dat uw 
commerciële proces zal moeten borgen dat de 
benodigde data beschikbaar komt, actueel is en 
correct en volledig is. 

Hierbij speelt uw CRM implementatie een belangrijke 
rol. Niet alleen omdat (als het goed is) uw CRM 
implementatie de onderliggende commerciële 
processen faciliteert. Maar ook omdat de meeste 
van hierboven beschreven rapportages uit uw CRM 
systeem zouden moeten komen.
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RELATIE

Bent u er nog niet helemaal van overtuigd dat uw 
CRM implementatie de gewenste stuurinformatie op 
de verschillende niveaus in uw organisatie verschaft? 
Of kost het teveel moeite om de juiste rapportages 
naar voren te toveren, terwijl u ervan overtuigd bent 
dat deze met de spreekwoordelijke ‘druk op de 
knop’ in een overzichtelijk dashboard naar voren te 
toveren zijn?  

Of twijfelt u welke rapportages voor de aansturing 
van uw commerciële organisatie en het bestuurbaar 
maken van de resultaten, voor u van belang zijn?

Dan wordt het tijd om de voor uw organisatie 
essentiële stuurrapportages vast te stellen en om te 
analyseren wat er mist ten opzichte van de op dit 
moment beschikbare rapporten en dashboards die 
uw CRM implementatie beschikbaar stelt.

Onze aanpak

Het vaststellen van essentële stuurrapportages voor uw organisatie bepalen wij in 4 stappen:

1).  Gezamenlijk met de directie vaststellen van het strategische dashboard
2).  Vertalen van het strategische dashboard naar de 10 belangrijkste  
           tactische en operationele rapportages 
3).  Gap analyse met actueel beschikbare rapportages
4).  Advies opwelke wijze deze rapportages vanuit de huidige CRM implementatie  
          gerealiseerd zouden kunnen worden
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CRM excellence bestaat uit een uiterst 
gedreven club mensen met een echt 
CRM hart. Het organiseren en toepassen 
van klantgericht ondernemen, zodat onze 
klanten waardevolle relaties opbouwen en 
ontwikkelen, is al meer dan 25 jaar ons 
speerpunt.


