
Handleiding voor opvolging 

 

 

 

 

Hoe verder na het ontvangen van een lead?  

Wanneer heeft u nu de grootste kans om een nieuwe klant binnen te halen?                  

Juist, als deze zelf al interesse in uw bedrijf heeft getoond. U heeft inmiddels kunnen 

ervaren dat Website-Leads dit zichtbaar maakt. We kunnen u dus in een 

handomdraai vertellen waar uw kansen liggen.                                                                                                                              

Maar hoe moet u verder na het ontvangen van zo’n lead? Kunt u mensen wel 

vertellen dat u weet dat ze uw website hebben bezocht? Wat zijn de slimste 

vervolgstappen en hoe vult u dit intern zo eenvoudig mogelijk in?                                                           

Op deze vragen geven wij antwoord in deze korte handleiding. 

  

						



1. Beginnen met Website-Leads opvolgen 

Uit onderzoek blijkt dat voor een koop in de business-to-businessmarkt meer nodig is dan één actie. 

Daarom is het belangrijk te investeren in een lange termijnrelatie. Stap één is natuurlijk weten voor wie 

uw product/dienst interessant is. Website-Leads speelt een belangrijke rol hierin. Maar het echte 

verkoopproces begint pas na het ontvangen van een lead. Door er voor te zorgen dat een 

bedrijf/contactpersoon op meerdere momenten en verschillende manieren wordt benaderd, verhoog 

je de kans op verkoop. 

Hoe een lead het beste op te volgen is, hangt af van de verkregen lead.  

Bezoekersrapport van bedrijf: 

 

Bezoekersrapport van contactpersoon: 

 

Heeft u een lead ontvangen waaruit blijkt dat er in het bedrijf ergens interesse is, dan is het zaak om 

eerst de juiste functionaris hierbij te vinden. Sta er eerst bij stil welke functionaris normaal uw 

contactpersoon is. Voor een leasemaatschappij zal de financieel manager eerder interessant zijn dan 

de facilitair manager.  

  



Vervolgens kunt u verder zoeken door: 

1. In uw eigen administratie te kijken of er al eerder contact is geweest met het bedrijf en met 

wie dat was. 

2. Te kijken in Mijn DATA-collectief welke contactpersonen er zijn. Via de link in de Website-Lead 

kunt u direct inloggen op Mijn DATA-collectief om daar het bedrijf te openen en te zien welke 

contactpersonen er bekend zijn. Als de functionaris die voor u interessant is aanwezig is, kunt 

u uw communicatie direct aan hem/haar richten. 

 

2. Opvolging: Direct nabellen 

Veel verkopers voelen zich opgelaten bij het nabellen van leads. Daarom is het belangrijk om eerst een 

aantal richtlijnen (een belscript) op papier te zetten voordat u gaat bellen. Het benoemen van de lead 

kan ervoor zorgen dat een prospect zich gecontroleerd of betrapt voelt. Begin daarom het gesprek 

alsof het een cold-call is. 

Als men begint met bellen komt de eerste uitdaging al snel naar voren; de secretaresse. Dit hoeft 

echter geen probleem te zijn, als u het maar juist aanpakt. Vaak is een belangrijke taak van de 

receptioniste/ telefoniste om commerciële gesprekken te mijden en niet door te zetten. Ga daarom bij 

de secretaresse (of telefoniste) niet een lang verhaal over uw product/dienst vertellen. Dit maakt het 

voor haar duidelijk dat het een commercieel telefoontje is en dan krijgt u waarschijnlijk niet de 

contactpersoon te spreken.  

Probeer kort en bondig te vragen naar de juiste contactpersoon: 

- Goedemorgen/goedemiddag, u spreekt met … van … 

Kunt u mij doorverbinden met …. (vraag naar de contactpersoon uit Mijn DATA-collectief 

of de juiste functionaris) 

 

Een gesprek goed openen kan ervoor zorgen dat alle deuren voor u opengaan. Vermelden dat u naar 

aanleiding van een Website-Lead belt, is uw eigen keuze. Wel is het belangrijk om zo weinig mogelijk 

tegen de telefoniste/receptioniste over uw product of dienst te vertellen. In 95% van de telefoontjes 

zal dit ervoor zorgen dat de deur sneller dicht gaat en u de juiste contactpersoon niet te spreken krijgt. 

U kunt ook gebruik maken van wat luchtigere openingszinnen en dus niet verwijzen naar 

het bezoek: 

- Wij zijn ons op dit moment bij u in de regio aan het voorstellen … en daarom bel ik u… 

- Wij hebben gemerkt dat bedrijven in uw branche veel vragen hebben over … en daarom 

bel ik u… 

- Ik bel om te vragen of u 100% tevreden bent met …? Ik zou u graag verder willen helpen 

zodat u ... 

 

Na de openingszin gaat u verder met open vragen stellen. Hierbij moet u er voor zorgen dat u zo veel 

mogelijk met de prospect meedenkt. Zet dus zo veel mogelijk vragen op papier en kies per gesprek de 

meest waardevolle vragen uit. 



Geef als voorbereiding zelf antwoord op de volgende vragen: 

- Voor welke problemen is uw product/dienst de oplossing? Zet het antwoord om in een 

vraag voor uw belscript.  

Voorbeeld: De schoonmaak is bij veel bedrijven van slechte kwaliteit. De vraag kan dan 

zijn: ‘Hoe tevreden bent u over de huidige schoonmaak?’ of ‘Hoe tevreden bent u over de 

kwaliteit van uw huidige schoonmaak?’. 

- Wat zijn uw USP’s? Zet het antwoord om in een vraag voor uw belscript: 

Voorbeeld: Schoonmaakbedrijf X is bij een klacht binnen 30 minuten ter plaatse. De 

vraag kan dan zijn: ‘Hoe zou u het vinden dat er bij een klacht binnen 30 minuten iemand 

op kantoor is om dit op te lossen?’ 

 

Het voordeel van het ontvangen bezoekersrapport is dat u een voorsprong heeft op uw gesprek. U 

kunt zich dus voorbereiden op de vragen die een prospect kan hebben.  

Voorbeeld: 

Een schoonmaakbedrijf ontvangt een lead van bedrijf X. Er is onder andere gekeken naar 

gevelreiniging en glazen wassen. Bij het nabellen is dat dus het startpunt van het gesprek.   

 

Goedemiddag/goedemorgen, u spreekt met … van schoonmaakbedrijf Y. Wij merken dat er bij ons 

in de regio veel behoefte is aan gevelreiniging en daarom zijn wij ons nadrukkelijk aan het 

voorstellen in de regio. Heeft u zich al eens georiënteerd op het gebied van gevelreiniging? 

 

• Hebben jullie een bedrijf in dienst die dit voor jullie regelt? 

• Besteedt u alle schoonmaakwerkzaamheden uit? 

• Zijn jullie tevreden met de dienstverlening die jullie op dit moment van dat bedrijf krijgen? 

• Ziet u nog mogelijkheden tot verbetering? 

• Wat zou u graag willen verbeteren aan uw huidige schoonmaak? 

 

Heeft u binnenkort even de tijd zodat ik mij persoonlijk kan komen voorstellen. Dan heeft u een 

gezicht bij mijn stem en kan ik u wellicht direct wat passende/interessante adviezen geven. 

 

Oefen het nieuwe script eerst met een collega of in de auto, zodat het geen opgelezen verhaal wordt. 

Verder adviseren wij om voordat u uw leads gaat nabellen, met hetzelfde belscript 10 cold 

callinggesprekken te voeren. Door willekeurig een aantal bedrijven te bellen, kunt u uw salespitch 

goed oefenen. Op het moment dat het gesprek goed loopt en uw verhaal soepel overkomt, kunt u de 

leads gaan nabellen.   

Tot slot: blok een ochtend/middag in uw agenda in waarin u specifiek koud gaat bellen. Op deze 

manier is er geen weg meer terug en heeft u na dit blok de smaak goed te pakken. 

  



2.1 Voorbeeld van ons standaard belscript 

Hieronder het standaard format waar wij onze belscripts in zetten. 

 

  



3. Opvolging: Postale mailing 

Bijna ieder bedrijf heeft ooit een folder of flyer laten drukken. Door middel van een folder kunt u 

simpel uw product of dienst introduceren bij de prospect. De postale mail wordt tegenwoordig erg 

onderschat, terwijl deze tastbare manier van informatie juist zorgt voor naamsbekendheid en 

branding. Met de juiste opvolging kan een postale mailing vaak effectiever zijn dan een e-marketing 

campagne. Twee voorbeelden van een postale mailing zijn hieronder zichtbaar.  

    

Na het versturen van de postale mailing staat u voor de volgende keuze: u kunt zelf bellen om te 

vragen of er interesse is naar aanleiding van de folder of u kiest voor e-mailopvolging. 

 

 

3.1 Bellen naar aanleiding van een postale mailing 

Bellen naar aanleiding van een mailing is altijd makkelijker dan koud bellen. Tijdens het 

telefoongesprek kunt u meteen bij de telefoniste melden dat u naar aanleiding van een brief belt. Ook 

de mededeling “Hij weet ervan!” doet wonderen.  

In het gesprek kunt u ingaan op de folder, vragen of iemand nog advies nodig heeft en wanneer hij 

tijd heeft voor een persoonlijk gesprek. 

 

3.2 E-mailen naar aanleiding van een postale mailing 

Helaas kunnen wij niet laten zien welke personen de folder hebben gezien en of iemand interesse 

heeft getoond. Daarom kunt u ervoor kiezen om een e-mailopvolging te doen. Door gebruik te maken 

van een opvolgmail zorgt u ervoor dat u niet alleen bedrijfsspecifiek, maar ook persoonsspecifiek weet 

wie er interesse heeft.  



De tekst in de opvolgmail kan een direct vervolg zijn op het begeleidend schrijven wat bij de 

folder/flyer zat. Ook kunt u vragen om een reactie of feedback of benadrukken dat u graag langskomt 

voor een afspraak. 

  

Door deze e-mail persoonlijk te beginnen én persoonlijk af te sluiten, lok je naast reacties ook veel 

klikgedrag uit. De Website-Leadsberichten die hieruit voortkomen,  zijn wel altijd inclusief 

contactpersoon. 

  



4. Website-Leadsberichten uitlokken 

Niets is prettiger dan een continue stroom van leads in uw inbox.  Zeker als de leads ook zijn voorzien 

van een contactpersoon en de bijbehorende gegevens. 

Toch zien wij dat veel bedrijven wachten tot een prospect op de website komt. Bij een relatief 

verzadigde markt kan dit erg lang duren. 

Via zogenaamde pushmarketing kunnen wij u helpen om hierin het verschil te maken. U weet welke 

persoon van het betreffende bedrijf heeft gereageerd op uw bericht en kunt direct contact opnemen. 

 

 

4.1 Mailcampagne 

Een mailcampagne is een goede manier om de naamsbekendheid te verhogen. Bij het opzetten van 

een mailing horen een aantal stappen. Hoe vaker de prospect uw naam hoort, des te sneller hij u zal 

herkennen. 

4.1.1 Segmenteren 

Voordat u begint met een mailing is het belangrijk om te kijken voor welke segmenten uw 

product/dienst interessant is. DATA-collectief kan u hier in helpen door van uw huidige database een 

marktpenetratie-analyse te maken. Hierin kunt u zien in welke branches uw huidige afnemers vallen en 

hoeveel bedrijven daar nog (voor u) onbekend zijn. 

Bovenstaande tabel geeft het aantal aanwezige bedrijven in het huidige bestand (zwart) in een bepaalde branche weer. Het aantal bedrijven in het 

DATA-collectief (groen) geeft de potentiële markt weer. 

 

4.1.2 Doelgroepselectie 

Door middel van de Marktpenetratie-analyse weet u welke branches en werknemersklassen voor u 

interessant zijn om te benaderen. Deze doelgroepen kunt u eenvoudig downloaden via de 

doelgroepselectie in Mijn DATA-collectief. 

 



 

In de doelgroepselectie kunt u branches selecteren en zoeken via  zoekwoorden. Verder kunt u 

selecteren op regio, op bedrijfskenmerken zoals werknemersklasse en rechtsvorm en u kunt voor 

specifieke aanwezige functionarissen kiezen. 

4.1.3 E-mail klaarzetten 

Allereerst is het zaak om te kijken naar wie u de mailing gaat versturen. Zijn het bekenden van u of is 

het een nieuw bestand? 

Bij een nieuw contact is het belangrijk om direct een voordeel te noemen en dit als reden voor uw mail 

te gebruiken zoals: 

• Als ondernemer staat u deze dagen voor lastige uitdagingen… 

• Als ondernemer heeft u als het gaat om … baat bij …. 

• Stelt u het ook op prijs dat ….? … zorgt als dienstverlener/organisatie voor … 

• Als … wilt u profiteren van de beste … 

 

In het geval van bestaande relaties is het aan te raden de bestaande relatie te benoemen. Hierbij kunt 

u zinnen gebruiken zoals: 

• Als bekende van <eigen bedrijfsnaam> willen wij u … 

• Naar aanleiding van ons contact in het verleden … 

• Vorig jaar hebben wij contact gehad over … 

 

Wat betreft de opbouw is het raadzaam direct te beginnen met een onderwerp dat voor de 

geadresseerde interessant is of de aandacht trekt.  In de tweede alinea kunt u hier verder op in gaan.  



Vraag in de mail om een reactie dus: 

• Ik hoor graag wat u hier van vindt? 

• Heeft u ervaring met … ? 

• Kunt u advies gebruiken op het gebied van …? 

• Stelt u het op prijs dat …? 

 

Belangrijk om toe te passen: 

• Maak de mail niet langer dan 2 alinea’s 

• Zet onder steekwoorden die interessant zijn relevante hyperlinks 

• Vraag om contact of reactie 

• Wek de intentie dat het een persoonlijk mailtje is en gebruik de juiste handtekening en het 

e-mailadres van de afzender 

4.1.4 Opvolging 

Op het moment dat u de mailcampagne in samenwerking met het DATA-collectief doet, kunnen wij u 

helpen met het volgen van het klikgedrag. Op deze manier kunt u exact zien welke personen er 

interesse hebben getoond. Doordat u niet alle leads nabelt, maar alleen de ‘hot prospects,’ bespaart u 

veel tijd. 

  



5. Ondersteuning van PSA-professional 

Heeft u zelf geen tijd om intern alle Website-Leadsberichten op te volgen? Of besteedt u het liever uit 

aan mensen die hier veel ervaring mee hebben? Dit kan door bij PSA-professional beroep te doen op 

een Personal Sales Assistant.  

Met behulp van de verkregen informatie via Website-Leads belt een Personal Sales Assistant (PSA) 

geïnteresseerde bezoekers namens u terug, met de vraag of ze hen ergens mee van dienst kan zijn. Ze 

maakt een afspraak en u hoeft de klant alleen nog maar binnen te halen. 

 

5.1 Unieke succesformule van een PSA 

• Persoonlijke samenwerking 

• Volledige ontzorging in uw marktbenadering 

• Altijd actuele gegevens beschikbaar door directe koppeling met het DATA-collectief, dus geen 

dure, snel verouderde adresbestanden meer kopen 

• Uw volledige doelgroep wordt gratis ter beschikking gesteld 

• U werkt vanuit uw eigen, geoptimaliseerde database, die we drie jaar lang gratis voor u actueel 

houden 

• Hogere effectiviteit door continue actualisatie van uw prospects 

• Geen gemiste kansen, dankzij het alertsysteem 

• Geen overhead, dus wel 30 tot 40% kostenbesparing 

• Meetbaar groter rendement op uw salesactiviteiten 

• Inhoudelijk van meerwaarde op de accountmanager/leidinggevende 

• Inspraak in het selectieproces van uw PSA 

 

5.2 Ook uw eigen PSA? 

Een eigen PSA die met behulp van Website-Leads meteen inspringt op de behoefte van uw prospects, 

hoe gemakkelijk wilt u het hebben? Profiteer van deze unieke service, tegen een zeer aantrekkelijk 

alles-in-één tarief. Meer weten? Kijk op www.psaprof.nl of neem vrijblijvend contact met ons op via 

sales@psa-prof.nl of 0800-77 27 763. 

 


