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duurzaam trainen doet u ‘one piece at the time’ 
big data: het einde Van de Verkoper? 
succesVol innoVeren begint bij uw klant

Hoe beslist een 
business buyer?
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Wat is voor Business Buyer Insights XL 
onderzocht en waarom?
Cornelissen: “Vorig jaar hebben we 
hetzelfde onderzoek uitgevoerd, maar dan 
gericht op kleinere investeringen. Dit jaar 
zijn we ingegaan op de grote contracten 
bij de grotere B2B-bedrijven. Wat kopen 
IT-managers, directeuren, marketeers, 
facilitymanagers nou in voor hun bedrijf? 
De spreiding van die investeringen bleek 
heel breed: van energiecontracten tot 
IT-gerelateerde servers, van catering tot 
huisvesting en van consultancy voor een 
clientcenteredtraject tot IT-security. 
We hebben binnen het onderzoek 
als ondergrens van de investering 
honderd-duizend euro aangehouden, 
en het investeringsbedrag liep op tot wel 
vier miljoen euro op jaarbasis. Grote, 
belangrijke aankopen waarmee je als 
bedrijf de komende vijf jaar vooruit moet. 
Zowel mensen als software, maar ook 
zaken als printers, internet en mobiele 
telefonie. Over de hele scoop heb ik 
mensen geïnterviewd, in allerlei branches. 
In eerste instantie dacht ik verschillen 
aan te treffen binnen die inkoop- en 
beslissingstrajecten. Dat was niet echt zo. 
Uit de vijftien interviews die ik gehouden 
heb en uit de vragenlijsten die door 96 
business buyers zijn ingevuld, bleek al heel 
snel dat uiteindelijk de menselijke factor 
leidend is bij zulke grote beslissingen. 
We maken heel ingewikkelde Requests 
for Proposal, hanteren allerlei criteria en 
functionele eisen. Daar komen vervolgens 
voorstellen uit en vanaf dat moment is 
het één grote, subjectieve en emotionele 
brij. Dus ondanks het feit dat het om heel 
veel geld gaat, is de menselijke factor 
leidend bij het nemen van de definitieve 

beslissing. Als psycholoog geniet ik ervan 
om te zien dat het ook bij zulke grote, 
belangrijke zaken om emotie draait. Om 
de klik, de gunfactor.”

saLes aan bod?
Dat was meteen de ontkrachting van 
mythe nummer één: de buyer journey 
verloopt rationeel. Een andere mythe luidt: 
70% van de buyer journey is verstreken 
voordat sales aan tafel komt. Wat waren 
daarbij je bevindingen?
“We hebben gekeken naar de drie 
verschillende fasen.”

1. de oriëntatiefase.

2. de voorstelfase. 

3. de besluitfase. 

“De longlist hoort thuis in die eerste fase: 
welke partijen overweeg je? Alle personen 
die ik heb gesproken, kwamen stuk voor 
stuk eerst met de twee grootste namen. 
Niet zo gek, want het is een groot traject 
dat je ingaat, dus je wil de beste hebben. Je 
wilt niet altijd de prijs van een marktleider 
betalen, maar je moet wel een waardevolle 
en betrouwbare partij hebben. Daarnaast 
zijn we heel erg geneigd om advies te 
vragen: ‘Goh, weet jij nog iemand?’ Of 
dat nou aan een vakgenoot is of online, 
bijvoorbeeld via Twitter. Die aanbevolen 
partij is dan vaak de nummer drie op de 
longlist. En er dan is er nog een plekje voor 
een kleinere naam. Liefst een innovatieve 
buitenstaander. Die vierde partij komt 
meestal op de lijst terecht door actief 
kennis te durven delen.”

Ik kan me voorstellen dat het interessant 
is om via Twitter een partij als Philips 
te volgen als je bezig bent met een 
verlichtingsplan. Maar als je via Twitter 
vraagt: ‘Waar moet ik zijn?’ en een klein 
led-bedrijf reageert vervolgens of wordt 
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aangedragen, hoeveel impact heeft dat dan op je 
longlist?
“We zijn als business buyers en marketeers 
geïnteresseerd in wat er gebeurt, welke ontwik-
kelingen er spelen. Als nichespeler kun je je in de 
kijker spelen door innovatief bezig te zijn en dat te 
vertellen. Dat doe je bijvoorbeeld op Twitter of in 
een heel scherpe nieuwsbrief. Je moet zo tussen 
de oren van de business buyer komen: door nieuw, 
anders en innovatief te zijn. Een van de personen 
die ik geïnterviewd heb, was op zoek naar een 
schoonmaakbedrijf. Deze facilitymanager was 
helemaal klaar met de partij waarbij ze op prijs 

hadden ingekocht. De klacht 
was dat deze partij niet 
goed schoonmaakte. Het 
antwoord van dat bedrijf was 
daarop: ‘Dat staat toch ook 
niet in het contract? Er staat: 
poets drie keer per week de 
tafels. Dat doe ik, dus ik doe 
wat er in het contract staat.’ 
Tja, is dat meedenken? Is dat 
client centered? Absoluut 

niet natuurlijk. De facilitymanager ging nu op zoek 
naar een partij met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in haar DNA. Een regionale partij, 
die snapt wat het bedrijf nodig heeft. Deze partij 
heeft zich bewezen door niet alleen vragen te 
stellen, maar ook goed te luisteren. En op te 
pikken dat het bedrijf naar het nieuwe werken 
toe wil. Dat heeft nogal impact op hoe er wordt 
schoongemaakt, wanneer de prullenbakken 
geleegd moeten worden, et cetera. Omdat deze 
partij daarin meeging, werd zij geselecteerd. Niet 
een partij die was aanbevolen, maar wel een partij 
die opviel doordat ze MVO in haar kern heeft; 
met een gezonde visie en met mensen die goede 
training kregen.”

sturen op reLatie
Hoe emotioneel is dat argument?
“Heel emotioneel. Deze facilitymanager zei ook: ‘Ik 
stuur alleen maar op relatie. Ik ben klaar met sturen 
op prijs, want dat is me heel duur komen te staan. 
De grote partijen verliezen terrein aan nichespelers 
die begrijpen waar het om gaat, die niet met veel 
bombarie binnenkomen.’ Want dat is eigenlijk een 
beetje de makke. Dat hoor ik in alle gespreken. Die 
grote namen wil je er eigenlijk wel bij hebben, want 
je wilt benchmarken, maar aan de andere kant 
komen ze vaak binnen met de houding ‘wij zijn 
groot en wereldwijd.’ Ze vergeten te kijken wie ze 
tegenover zich hebben. Al heel snel komt zo’n grote 
partij op nummer drie in de voorstelfase. Door die 
manier van presenteren.”
In hoeverre heb je het gevoel dat de eigen baan daarin 
meespeelt; dat er een veilige en geen goede keuze 
gemaakt wordt?

“Dat speelt zeker mee. Ik denk niet dat je die twee 
grote namen helemaal links kunt laten liggen als je 
jouw longlist presenteert. Daar kun je uiteindelijk 
niet omheen.”

Hoe bekend is de business buyer met de methodiek en 
de techniek van het nemen van beslissingen? Heb je 
daar enig gevoel bij gekregen?
“Je zou verwachten dat een marketingdirecteur 
of een businesssupportdirecteur die de vijftig 
gepasseerd is en dit traject heel vaak heeft doorlopen, 
het ondertussen wel weet. Maar op dat inkoopniveau 
is het traject elke keer weer anders. Het gebeurt 
eigenlijk zelden dat zo’n inkooptraject drie, vier 
keer herhaald wordt. De organisatie verandert en 
de ingekochte producten en diensten veranderen. 
Kijk bijvoorbeeld naar glasvezelinternet of mobiele 
telefonie; als je dat vier jaar geleden hebt ingekocht, 
zijn er nu weer heel andere maatstaven, andere 
criteria. Dus ja, het is wel een renewal, maar aan de 
andere kant komen er zoveel technieken bij dat je 
het als een volledig nieuw inkoopproces zou kunnen 
zien.”

buyer journey VooraL offLine
In je presentatie vertelde je dat persoonlijke verkoop en 
de klik, het fysiek horen en zien van de klant, heel veel 
invloed heeft op de beslissingen die worden genomen. 
Hoe zie jij dan de toekomst van personal selling?
“Dat is de boodschap die ik wil meegeven. De buyer 
journey vindt amper online plaats. Dat is mythe drie: 
online presence is van groot belang voor de positie 
op de longlist. In de tijd dat www in het leven werd 
geroepen, dachten we dat die zoektochten allemaal 
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online zouden gebeuren. Dat 
wat consumenten zouden 
doen, dat professionals daarin 
wel zouden volgen. Maar van 
de vijftien geïnterviewden 
zijn er maar drie geweest 
die ‘iets’ online hebben 
gedaan. Omdat het eerste 
contact veel eerder in het 
traject plaatsvindt dan we 

allemaal dachten, én omdat het veel meer om 
emotie (zekerheid en vertrouwen) gaat dan om al 
die zakelijke specificaties, juist daarom moet er 
veel meer aandacht zijn voor de kwaliteiten van je 
verkoopteam. Dat geldt op het gebied van personal 
selling, presentatietechnieken, en snappen hoe die 
gunfactor werkt. Daar wordt wel op getraind bij 
sales, maar uiteindelijk is het toch nog te veel gericht 
op wat je wilt verkopen en nog te weinig op wat de 
klant nodig heeft. 

Je ziet niet alleen een gat tussen sales en marketing, 
maar ook een gat tussen sales en het implementatie-
team. Waaruit bleek dat in je onderzoek?
“Het is belangrijk om transparant en voorspelbaar 
te zijn: wie komen dit traject doen? Degene met de 
creatieve ideeën, de empathisch getrainde verkoper, 
blijkt uiteindelijk niet degene die de schoonmaak 
op zich neemt, of de catering uitvoert. Ik sprak een 
businessdevelopmentmanager met een enorme 
ervaring en die een inspirerende ideeëngenerator 
was. Zijn creativiteit en de wil om dat stapje harder 
te willen lopen, waren de reden om hen de order te 
gunnen. Die mentaliteit zat helaas niet in het team 
dat uiteindelijk voor de implementatie zorgde. En 
dat signaal hoorde ik ook in veel andere gesprekken 
die ik voerde. Na het sluiten van de deal is die 
vertrouwenspersoon niet meer in beeld. De aftersales 
zou meer moeten zijn dan alleen dat obligate belletje 
achteraf. Je moet als accountmanager meegroeien 
en tot aan het laatst toe betrokken zijn, en ook na de 
afronding vragen: ‘Gaat het goed?’ Aan de voorkant 
verwacht die business buyer namelijk ook dat je de 
lessen uit eerdere trajecten durft te delen. Ik gaf in 
mijn presentatie het voorbeeld van de CRM-partij 
die na in zware implementatie de klantervaringen 
is gaan delen in een whitepaper. Dat vind ik echt 
een heel mooi voorbeeld. Zij durfde die uitdagende 
ervaringen te delen met haar prospects. Dat vind ik 
nou transparantie.”

oLifant op tafeL
Wat heeft je in het onderzoek het meest verbaasd?
“Absoluut het feit dat er geen ruimte wordt gegeven 
aan emotie; dat men dit onvoldoende boven tafel 
krijgt bij de eigen stakeholders of de directie. Dat het 
schijnbaar altijd om de prijs draait. Aan de voorkant 
hebben ze een redelijk idee van hoe ze dat proces 
ingaan: wie ze moeten betrekken op welke termijn, 

wanneer de voorwaarden er moeten liggen, wie 
ze uit willen nodigen voor de eerste presentatie, 
et cetera. Maar als zo’n traject of zo’n meeting 
besproken wordt, wordt er voorbijgegaan aan 
belangrijke signalen, aan emoties. Bij consultative 
selling heet dat zo mooi: putting the elephant on the 
table. De emoties die je voelt van wrijving, barrières, 
veto zelfs, maak ze bespreekbaar. En doe dat op tijd. 
Want die emoties kunnen je hele traject volledig in 
de prullenbak doen belanden.”

Wat is voor jou de doelstelling van dit B2B-onderzoek?
Ten eerste B2B-marketing onder de aandacht 
brengen, dat is een missie van zowel SpotONvision, 
onze onderzoekspartner, als TNS NIPO. We willen 
hiermee ook onze expertise laten zien. Denkt men 
aan TNS NIPO, dan denkt men vooral aan publieke 
opinie. Dat zit natuurlijk ook in onze naam. Maar 
langzamerhand zijn we veel meer ook de zakelijke 
markt aan het bewerken. We zitten steeds vaker bij 
klanten aan tafel die willen begrijpen hoe een buyer 
journey of customer journey plaatsvindt. Omdat dit 
de tak van sport is die voor ons steeds belangrijker 
wordt als je kijkt naar het aandeel in de omzet, willen 
we dit ook veel meer laten zien. In mijn functie als 
B2B Consultant Business & Finance ga ik voor 
klanten in gesprek met hun 
doelgroepen. Ik luister, ik 
snuffel, haal de rode draad 
eruit: wat houdt hun prospects 
nou bezig? Dat vertaal ik 
terug naar onze klanten, om 
ze te laten begrijpen: waar 
moeten ze zijn, met welke 
content, en hoe, en bij wie? 
En waar zit die persoon op te 
wachten? Vaak hebben onze 
klanten daar zelf de tijd niet voor. Of ze hebben het 
overzicht niet. Dan ben ik de vooruitgeschoven pion, 
zoals ik dat zelf wel eens noem.”

Wat kan de lezer leren van jullie onderzoek?
Ik hoop in ieder geval te bewerkstelligen dat ik 
hem of haar uit zijn productgerichte aanpak kan 
halen. Als je dan toch tijd en geld moet verdelen, 
besteed dit dan eerder aan een transparante aanpak, 
en voorzie je mensen van de juiste skills, die zo 
belangrijk zijn in het verkoopvak. Persoonlijke 
verkoop blijkt op dit niveau veel belangrijker 
dan de algemene bedrijfswebsite bijvoorbeeld. 
En dat is brancheoverstijgend. Dat er tijdens het 
onderzoek mythen zijn gesneuveld, is voor ons 
maar vooral ook voor de lezer van groot belang. Het 
kan het verschil maken in het succes bij grote B2B-
uitbestedingstrajecten.” 
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