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Wat leuk dat je interesse hebt in deze whitepaper! Ik ben Saskia Dors en samen met mijn

team van De Leadopvolgers zetten wij voor onze opdrachtgevers zoveel mogelijk leads om

naar prospects en uiteindelijk naar een duurzame klantrelatie. Het definitief sluiten van de

deal laten wij aan jouw team over. Benieuwd naar onze werkwijze en of wij iets voor

elkaar kunnen betekenen? Lees snel verder en neem vervolgens contact met mij op. 

Goede leadopvolging kost tijd en aandacht. Wanneer hier niet de focus op ligt, loop je

gegarandeerd omzet mis. Bij drukke werkdagen blijft koude acquisitie vaak achterwege.

Dit is zonde, want ook de warme leads, sales leads en marketing leads blijven dan liggen.

Het resultaat is dat er dagelijks te weinig aandacht gaat naar de leads in jouw mailbox of

bellijst en je dus geen verkoopkansen kunt creëren. Met als gevolg: te weinig omzet en de

target niet gehaald voor deze maand. 

Met De Leadopvolgers als extern salesteam, wordt iedere lead opgepakt. Ons doel is

namelijk: meer business genereren voor jouw bedrijf. Met mijn team van gedreven

salesmedewerkers verzorgen wij leadopvolging en telefonische acquisitie. Zo heeft jouw

team meer tijd voor gekwalificeerde verkoopkansen en kunnen zij nieuwe opdrachten

binnenhalen. 

Introductie

Saskia Dors
Ik zag bij veel bedrijven dat hun sales

organisatie niet goed was ingericht. Om

managers en hun salesteam te ontlasten,

begon ik als een externe acquisiteur met het

nabellen en monitoren van leads. Dit

resulteerde in een snelgroeiend bedrijf: De
Leadopvolgers. Hiervoor was ik al meer dan

30 jaar actief op het gebied van verkoop,

accountmanagement en leadopvolging. 
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http://www.deleadopvolgers.nl/


Koud bellen is niet altijd even gemakkelijk. Toch werpt het zijn vruchten af als je doorzet.

Doorzettingsvermogen is zeer belangrijk als je te maken hebt met koude acquisitie. Zo’n

28% van alle telefoongesprekken wordt daadwerkelijk beantwoord. Dit lijkt niet

bemoedigend, maar van deze telefoontjes wordt 69% geaccepteerd door potentiële

klanten van nieuwe aanbieders. 

Acquisitiefeiten
Wist je dat verkopers een hoger

succespercentage hebben

wanneer ze de reden waarom ze

bellen vermelden?
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28%
55%

17%

69%

Volgens onderzoek zijn de dinsdagen, woensdagen en donderdagen de beste dagen om

te bellen. Echter, in de praktijk blijkt het anders in elkaar te zitten. De ervaring van De

Leadopvolgers is dat elke dag geschikt is voor acquisitie en leadopvolging. Uiteraard zijn

er verschillen per bedrijf en per branche. Hier houden wij rekening mee.

28% pakt de telefoon op

55% pakt de telefoon niet op

17% van de telefoonnummers is niet in gebruik

69% van de telefoontjes wordt door

potentiële klanten geaccepteerd als zij door

een nieuwe aanbieder worden gebeld

Maandag 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

VrijdagDe beste tijden om te bellen zijn tussen 16 en 17 uur  

en tussen 11 en 12 uur



Stappenplan
Van doel naar resultaat

De Leadfase

1.
2.
3.
4.
5.

De Prospectfase

Luisteren is de basis voor goede
leadopvolging

De Klantfase

Optimaal gebruik maken van je CRM-systeem

Acquisitie weetjes
Data en statistieken

Klantcases

wat je nog
meer kan

verwachten



Zonder doelen geen resultaat, geen richting en geen focus. Het is dus

belangrijk dat je als eerst begint met het vaststellen van je commerciële

doelstellingen. Door je bewust te zijn van het resultaat dat je wilt behalen,

creëer je inzicht in wat je wel en wat je niet moet doen om je doelstellingen te

behalen. Wanneer ik met een nieuwe opdrachtgever in gesprek ben, start ik als

eerste met een plan van aanpak. Hierin maken we alles inzichtelijk hoe het er

op dit moment voorstaat. Zijn er warme, koude en lauwe leads? En wie zijn dit

dan? Wat is de mindset ten aanzien van telefonische acquisitie? Wanneer deze

mindset niet positief is, is het lastig om via deze weg nieuwe klanten te werven. 

In het plan van aanpak bepalen we de doelstellingen en hoe we deze gaan

behalen.  Jouw jaardoel splitsen we op in een 6-maanden doel, een 3-

maanden doel en een maand doel. Zo wordt gelijk al duidelijk wat er van jou

en jouw medewerkers wordt verwacht om de doelstellingen te behalen.

Wanneer je samenwerkt met De Leadopvolgers dan werken we samen als een
team. Waarschijnlijk ken je het SMART principe wel. Het is belangrijk dit in je

achterhoofd te houden wanneer je doelstellingen voor je bedrijf gaat

vaststellen. 

Je kunt meerdere doelstellingen formuleren, bijvoorbeeld een omzetdoelstelling

of een doelstelling op basis van nieuwe klanten. Dit is geheel aan jou om te

bepalen.

Van doel naar resultaat
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Leadfase
In deze fase zul je voornamelijk actief zijn op social

media en interactie zoeken met potentiële klanten.

Bevindt jouw doelgroep zich op LinkedIn, Facebook,

Instagram of misschien wel TikTok? Zorg dan dat je hier

aanwezig bent en zichtbaarheid creëert. Het is

belangrijk dat je hierbij precies weet welke boodschap

je wilt overbrengen. Bedenk je in deze fase ook goed

hoe vaak per week je jouw bedrijf onder de aandacht

brengt. 

Als je dit duidelijk voor ogen hebt moet je bepalen of

je ook persoonlijke contactmomenten wil toevoegen

aan de leadfase. Dit is niet verplicht, maar kan je wel

helpen om meer herkenbaarheid te creëren. Aan het

eind van de maand is het tijd om jouw doelen te

evalueren en indien nodig bij te stellen.

In deze fase moet je vooral nieuwsgierig zijn. Verkopen

komt later aan de orde. Als je het ziet zitten, kun je je

potentiële klant al eens opbellen om hem beter te

leren kennen. Luister goed en stel veel open vragen. Uit

deze antwoorden haal jij waardevolle informatie die je

tijdens het daadwerkelijke verkopen zal helpen de deal

te sluiten.

SMART: Specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en

tijdsgebonden
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55%

17%

44% van alle sales

vertegenwoordigers stopt de

verkoop na ontvangen van negatieve

feedback op het eerste gesprek.

Wist je dat je gemiddeld 6 telefoongesprekken nodig hebt om een afspraak te plannen?

Uit onderzoek van Velocify is gebleken dat met minder dan 6 telefoongesprekken de

verkoper niet ver genoeg komt en met meer dan 6 gesprekken het rendement op tijd en

moeite afneemt. 

6

Echter ontvangt 50% van potentiële leads geen tweede telefoontje van sales

vertegenwoordigers. Hieruit kan ik concluderen dat koude acquisitie gewoonweg niet het

leukste werk is voor de meeste mensen die werken in sales. Het wordt vaak achterwege

gelaten, maar het is toch echt heel erg belangrijk zoals je kan zien! Laten we snel verder

gaan naar de volgende fase: de prospectfase.

Acquisitiefeiten



Prospectfase
Nadat je de lead hebt kunnen kwalificeren zet je he in het CRM-systeem. Nu is het de taak

aan jou en je medewerkers om deze prospect warm te houden. De prospect fase kan een

lange doorlooptijd hebben, maar opgeven is hier geen optie. Ook al kun je iemand niet

direct bereiken, in deze fase moet je blijven geloven dat je die persoon daadwerkelijk kan

helpen met jouw product of dienst. Neem het voortouw wanneer er contact gelegd moet

worden. Zo maak je van een prospect een potentiële klant. Leg concrete afspraken vast in

jouw agenda, zodat je weet waar je het over hebt gehad met jouw potentiële klant. Op

deze manier kom je altijd professioneel over. 
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Klantfase
Heb je jouw prospects zover gekregen dat je

ze nu als een (potentiële) klant ziet? Goed

bezig! Tijdens deze fase blijft het belangrijk

om contact te houden met degene die

binnen dit bedrijf beslissingsbevoegd is.

Neem de prospect aan de hand mee om

uiteindelijk de offerte of het contract te gaan

tekenen. Heeft jouw prospect besloten om

met jou en jouw bedrijf een samenwerking

aan te gaan? Dan is het belangrijk dat je het

een warm welkom geeft. Laat zien dat je blij

bent met de samenwerking. Bel regelmatig

op om te zien hoe het gaat en of het van de

andere kant ook nog steeds bevalt. Een

samenwerking is immers van twee kanten.

Creëer vertrouwen en laat zien dat je voor je

klant klaarstaat.  

Creëer de juiste mindset in elke 
fase van acquisitie. 



Om structuur aan te brengen in de werkwijze van jouw salesteam is een CRM-systeem

leidend. In het CRM staat alle informatie over je huidige en potentiële klanten, de omzet en

de taakverdeling voor iedere accountmanager. Door op deze manier overzichtelijk en

systematisch te werken worden je doelen en werkzaamheden zichtbaar en weet je wat jij

en jouw team nog moeten doen om de doelstelling te behalen. 

Je kunt het je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen, maar er zijn nog steeds bedrijven

die geen CRM-systeem hebben of deze niet goed hebben ingericht. Om optimaal gebruik

te maken van je CRM-systeem, vertel ik je hieronder wat in de praktijk de meest gemaakte

fouten zijn.

1: Onprofessioneel overkomen
Om iets te verkopen heb je over het algemeen maar één kans, een tweede kans krijg je

zelden. De eerste indruk heeft veel invloed op het verdere verkoopproces. Verlaat een

collega het bedrijf of is hij met vakantie? Wanneer het CRM-systeem niet is ingevuld, weet

de vervanger niet wat de voortgang is. Hij heeft geen inzicht in eerdere gesprekken of

contactmomenten en kan dus nergens op inhaken. Daarnaast kan hij ook geen vragen

beantwoorden van de prospect. De kans is aanwezig dat deze prospect zich niet serieus

genomen voelt door jouw bedrijf. Dit had je kunnen voorkomen door je CRM-systeem bij te

houden.

CRM-Systeem
Klantrelatiebeheer, relatiemarketing of

verkoopbeheersysteem. Allemaal verschillende

benamingen voor hetzelfde: een systeem dat

klant- en prospectdata centraal opslaat, zodat

jouw accountmanagers en sales medewerkers

efficiënter kunnen werken en de relaties met

klanten kunnen verbeteren.

Optimaal gebruik maken van je CRM-systeem
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2: Miscommunicatie
Wanneer je je CRM-systeem niet voor jou laat werken bestaat de kans dat er dingen

misgaan. Denk bijvoorbeeld aan een potentiële klant die een whitepaper downloadt maar

ook de factsheet. De gegevens worden dubbel achtergelaten en komen achter de

schermen bij twee verschillende medewerkers terecht. De persoon in kwestie wordt twee

keer benaderd door jouw bedrijf maar door twee verschillende personen nog wel. Jammer

van de tijd en moeite. Hadden beide medewerkers dit nu geweten van elkaar, had het ze

tijd en een telefoontje bespaard. Zo zijn er nog meer voorbeelden te bedenken van

miscommunicatie. Bijvoorbeeld een ontevreden klant die even later een automatische

mailing ontvangt over hoe goed jouw bedrijf wel niet is. 

3: Geen inzicht in je salesfunnel
Zonder inzicht in de salesfunnel is het lastig om voorspellingen voor de toekomst te doen.

Op managementniveau kan er dan geen financiële situatie geschetst worden, waardoor

beslissingen altijd in het nu genomen moeten worden. Wanneer de gegevens van de

salesfunnel wel inzichtelijk zijn, wordt het gemakkelijker om lange termijn doelstellingen en

plannen te maken. 

Optimaal gebruik maken van je CRM-systeem
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Acquisitiefeiten
Wist je dat een sterke organisatie tot

70% meer inkomsten kan genereren,

dan een gemiddelde organisatie, puur

op basis van optimaal gebruik van het

CRM-systeem? 



Optimaal gebruik maken van je CRM-systeem

E-mail

Documenteren

Campagnes

Relatie 
management

Opvolgen

Sales gesprekken

CRM

4: Geen inzicht in teamprestaties
Je CRM-systeem is jouw domein. Zorg ervoor dat de belangrijke details direct na een

klantgesprek worden vastgelegd en dat gespreksverslagen compleet zijn. Zo ben je altijd

up-to-date en voorkom je dat je een potentiële klant uit het oog verliest. Werk je in een

sales team voor dezelfde klant? Durf elkaar er dan op aan te spreken als de administratie

niet bijgewerkt is. Alleen op deze manier gaat het CRM-systeem voor je werken. 

Daarnaast is het goed om je team te complimenteren wanneer het goed gaat. Al het begin

is lastig, maar zodra het loopt is een blijk van waardering naar het team op zijn plaats.

5: Teveel doen in te weinig tijd
Het CRM is de basis voor alle inspanningen bij de klantenservice, sales- en

marketingafdeling. In het CRM-systeem komen deze drie afdelingen samen om gegevens te

verzamelen en om besluiten te nemen over de vervolgstappen. Nu raad je het waarschijnlijk

al, dit kost veel tijd. Door het automatiseren van je salesorganisatie krijgen jouw

accountmanagers meer tijd voor huidige klanten en kunnen daardoor ook meer tijd stoppen

in nog meer deals sluiten. Hierdoor kan jouw organisatie alleen maar groeien. 
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Goede leadopvolging vereist
focus en consistentie. Doe geen

aannames en denk niet voor een
ander



Ik voel echt dat zij het verlengstuk zijn van ons bedrijf

De gestructureerde, datagedreven en resultaatgerichte aanpak was precies

hetgeen wat Orange Juice nodig had. De manier waarop De Leadopvolgers

potentiële klanten benadert past helemaal in het straatje van mijn bedrijf.

Door het enthousiasme van Saskia's team zijn we nu succesvoller in sales en

kunnen wij onze focus leggen op het genereren van nog meer leads. Als

internetbureau behoort dat namelijk tot onze core business.  

De fase waarin je potentiële klanten nog warm moet maken, daar zit erg veel

tijd in. Tijd die we bij Orange Juice liever anders besteden. Als er geen gehoor

kwam op een lead, probeerden we het geen tweede keer. Een goed CRM-

systeem hadden we wel, maar ook daar deden we eigenlijk veel te weinig

mee. Heel jammer, want hierdoor lieten we omzet liggen. Saskia heeft ons de

structuur en het doorzettingsvermogen van het opvolgproces bijgebracht. 

Een mooie synergie 
Nu we samenwerken met De Leadopvolgers is er een mooie synergie ontstaan

tussen marketing en sales. Ook al bellen zij vanuit hun eigen locatie, ik voel

echt dat zij het verlengstuk zijn van ons bedrijf. Het is een win-win situatie

waar we bij Orange Juice meer dan tevreden mee zijn.

Klantcase
Orange Juice
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 Remco van Nieuwenhoven aan het woord



Klantcase
Second Home Invest
Wat Saskia al lang wist, weten wij nu ook

Bij Second Home Invest werken ik, Paulien, en Gerard Haagsma samen met

diverse experts. Eén van deze experts is Saskia. Een groot deel van het

marketingbudget van Second Home Invest gaat op aan het binnenhalen van leads

via onder meer Google, televisie-uitzendingen, social media en beurzen. In de

opvolging was nog erg veel winst te behalen. Saskia heeft ons weten te

overtuigen dat met de juiste mindset van het nabellen er daadwerkelijk meer

verkopen kunnen plaatsvinden.

Saskia had gelijk. Een persoonlijke benadering is voor veel mensen prettiger dan

alleen maar e-mails ontvangen. De combinatie van schriftelijk en het persoonlijke

contact maakt het dat de leads van Second Home Invest de volgende stap

nemen. 

Meten is weten
Door een persoonlijke benadering krijg je veel meer informatie over iemands doel

om te investeren in een tweede woning, de fase waar ze zich bevinden in het

aankoopproces, de specifieke wensen en eventuele vragen. Wij weten nu hoe we

onze leads moeten kwalificeren met de hulp en structuur die Saskia in onze

organisatie heeft aangebracht.

Elke twee maanden zitten we bij elkaar om de resultaten door te nemen. Door

deze data kunnen wij onze marketing gerichter (bij)sturen en weten we exact

waar we mee bezig zijn.
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Paulien Haagsma aan het woord



Blijf in 
de lead!

De Leadopvolgers: het verlengstuk
van jouw salesteam

Werkplezier en werkgeluk zijn onderwerpen die vandaag de dag steeds vaker

de revue passeren. Lopen jouw salesmedewerkers en accountmanagers op hun

tenen om aan het eind van de maand hun doelstelling te halen? Vinden zij

koude acquisitie niet het leukste werk om te doen? Dit bevordert helaas niet de

resultaten. Wil jij ook dat jouw medewerkers meer rust en structuur in hun hoofd

krijgen en daardoor hun werkzaamheden beter uitvoeren? Gebruik dan dit

stappenplan. Mocht het na een tijdje nog steeds niet gaan, neem dan gerust

eens contact met mij op en dan kijken we naar de mogelijkheden die er zijn!

www.deleadopvolgers.nl
saskia@deleadopvolgers.nl
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053-3030170
06-40917303

tel:0533030170
http://www.deleadopvolgers.nl/
mailto:saskia@deleadopvolgers.nl
https://www.linkedin.com/in/saskiadors/
https://www.linkedin.com/in/saskiadors/
https://www.linkedin.com/in/saskiadors/


Maak kennis met het team!
Saskia Dors

CEO / Founder

saskia@deleadopvolgers.nl

06-40917303

Caroline Velthuis 

Project Manager

caroline@deleadopvolgers.nl

06-34558955

Figo Ghiani

Project Manager

figo@deleadopvolgers.nl

06-16580998

Vivienne Wevers

Sales Developer

vivienne@deleadopvolgers.nl

Cecilia Dogan

Sales Developer

cecilia@deleadopvolgers.nl

Fallon Rillman

Sales Developer

fallon@deleadopvolgers.nl

Suzet Lubberding

Sales Developer

suzet@deleadopvolgers.nl

Ellen de Jong

Online marketeer

ellen@deleadopvolgers.nl

Yara Boom

Administratief medewerkster

yara@deleadopvolgers.nl
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