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Technische specificaties maken plaats voor klantvoordelen

Meer salespower 
voor technische 
dienstverleners
VEEL TECHNISCHE ORGANISATIES ZIJN NIET COMMERCIEEL GEDREVEN. ZE OVERSPOELEN HUN KLANTEN MET 
TECHNISCHE SPECIFICATIES, MAAR VERZUIMEN TE MELDEN WELKE VOORDELEN HUN PRODUCTEN EN DIENSTEN DE 
KLANT BIEDEN. TOINE ROKS EN WILLEM VAN DER GRAAF VERTELLEN OVER DE KENTERING BIJ SPIE NEDERLAND DOOR 
INVOERING VAN HET SALESLEADERSHIPPROGRAMMA. 

SPIE Nederland is een dochteronderneming 
van het Franse SPIE S.A. en behoort tot de top 
5 van technische dienstverleners in Nederland. 
Tot het dienstenpakket behoren onder andere 
het ontwerpen, bouwen en onderhouden van 
netwerksystemen, energie-installaties, bruggen, 
sluizen, stuwen, industriële installaties en 
gebouwinstallaties. SPIE is van origine geen 
commercieel gedreven organisatie. “Wij maakten 
voor de klant prachtige, technische aanbiedingen, 
maar vergaten hierin aan te geven waarom 
onze oplossing beter was dan die van andere 
leveranciers”, licht Van der Graaf toe. Daar moest 
verandering in komen. Toine Roks en Willem van 
der Graaf pakten de salesprofessionalisering bij 
SPIE Nederland op met de introductie van het 
SalesLeadershipProgramma. Roks: “De klant 
neemt voortaan de sleutelpositie in. En dat 
betekent dat wij als leverancier niet alleen over 
technische kennis moeten beschikken, maar ook 
de business van de klant moeten begrijpen.”

SOCIALE SLAGVAARDIGHEID
En daar moet vaak een flinke slag gemaakt 
worden. Van der Graaf: “Klantgerichtheid is 
geen groot onderwerp in ingenieursopleidingen. 
Veel studenten hebben een hoog IQ, maar de 
ontwikkeling van hun sociale slagvaardigheid krijgt 
tijdens de studie weinig aandacht. Commercie is 
dus niet iets dat vanzelfsprekend in de bloedbaan 
van een technisch bedrijf zit.” Maar om succesvol 
te zijn, zijn commerciële vaardigheden sleutelfactor 
nummer één. Roks: “Klantgerichtheid en 
salesprofessionalisering zien wij daarom inmiddels 
als een absolute must. Enerzijds willen wij verder 
groeien bij bestaande klanten en nieuwe klanten 
aan onze organisatie binden. Anderzijds zijn er de 
nodige veranderingen aan inkoopzijde.” 

ANDERE GESPREKSPARTNERS
Steeds minder vaak is de gesprekspartner een door de 
wol geverfde productiemanager met veel technische 
kennis en ervaring. Een jonge bedrijfskundige 
professional, type MBA-
manager, is nu veelal degene 
die aan tafel schuift. “Het 
gesprek gaat dan vooral over 
hoe de klant effectiever kan 
werken en hoe we zijn proces 
kunnen optimaliseren, in 
plaats van over de technische 
details. Tegenwoordig wil de 
klant bijvoorbeeld de moge-
lijkheid onderzoeken om te 
komen tot een complete uitbesteding van technisch 
beheer en onderhoud, waar het gesprek voorheen 
ging over de techniek van een installatie”, vertelt Van 
der Graaf.
“Bovendien is Procurement steeds nadrukkelijker 
bij het inkoopproces betrokken. Dat betekent 
dat de categorymanager je gesprekspartner is, in 
plaats van een directeur of productieleider. Dan is 
het cruciaal dat je account- of projectmanager de 
sourcingstrategie en -aanpak kan doorgronden”, 
aldus Roks. Een andere belangrijke ontwikkeling 
is ‘risk based maintenancemanagement’. Hierbij 
verlangt de klant dat de technisch dienstverlener de 
‘uptime’ (de installatie is voortdurend operationeel 
in plaats van dat de installatie uitgeschakeld is, 
red.) van de installatie garandeert. 

ANDERE VAARDIGHEDEN 
Dit alles vergt heel andere kennis en vaardigheden 
op commercieel terrein. Goede kennis en ervaring 
op het gebied van techniek blijven belangrijk, 
maar zijn eerder een randvoorwaarde. Je zult 
in staat moeten zijn de business van de klant 
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werkelijk te begrijpen. Roks: “Door goed te 
weten wat de klant bezighoudt, kunnen wij 
hem beter helpen.”

PROCESPROFESSIONALISERING
Om sales te professionaliseren en de 
klantgerichtheid op het juiste niveau te krijgen, 
is het SPIE SalesLeadershipProgramma 
geïntroduceerd. Aandachtspunten hierbij zijn 
onder meer:

  Klanten zijn de beste verkopers
 Laat de klant voor je spreken; laat hem 

vertellen hoe goed je bent. Dat is de basis 
voor succes. Prijs is belangrijk, maar 
kwaliteit is de eerste vereiste: beloven is 
nakomen!

   Projectleiders zijn de ‘spitsen’ 
 Zij staan in dagelijks contact met de 

klanten en zijn in de positie om de 
klantvraag boven water te krijgen, mee 
te denken en met oplossingen te komen. 

   Luister vanuit betrokkenheid
 Zorg ervoor dat je beter dan anderen in 

staat bent om te begrijpen wat de klant 
eigenlijk wil, en dat je dit kunt vertalen 
naar concrete doelen en acties.

   Nodig klanten uit bij trainingen
 Zo kun je hen bevragen op hun ambi-

ties. Projectleiders worden zich op deze 
manier meer bewust van de uitdagingen 
waarvoor hun klanten staan. En ze leren 
op een ander niveau gesprekken met 
klanten te voeren.

   Registeren en monitoren 
 Registreer de salesactiviteiten, offer-

tewaarden en succesratio’s om goed te 
kunnen monitoren. 

LEVEND PROCES
Om deze professionalisering goed van de 
grond te krijgen, is het project gestart met 
het proces van bewustwording voor het 
divisiekader. De volgende stap bestond uit 
het maken van een commercieel plan per 
Business Unit; een BU is autonoom bij SPIE. 
Hierna zijn de klanten gesegmenteerd 
en zijn er accountmanagers benoemd. 
Dit zijn geen ras-salesmensen, maar 
voornamelijk projectmanagers; zij genieten 
al het vertrouwen bij klanten. Aan de 
slag gaan met een accountplan was de 
logische volgende stap. Bij de uitvoering 
van het gehele project heeft de praktijk 
centraal gestaan. Daar waar mogelijk zijn 
ook klanten betrokken bij de trainingen. 
Het adviesbureau DRIVE7, gelieerd aan 
het SalesLeadershipProgramma van de 
Rotterdam School of Management (RSM), 

heeft de implementatie van het project 
verzorgd. Verschillende managers van SPIE 
hebben het SalesLeadershipProgramma 
van RSM gevolgd. Zij zorgen ervoor, dat per 
divisie salesverbetering vanuit dezelfde 
filosofie invulling krijgt en een levend 
proces blijft.

BLIJF OP DE HOOGTE 
Voor een succesvolle, klantgerichte aanpak 
geven Roks en Van der Graaf nog graag enkele 
adviezen mee. Roks: “Besteed substantieel 
tijd aan zaken die belangrijk zijn, maar niet 
per se dringend. Verdiep je in economische, 
demografische, klimatologische en politieke 
langetermijnontwikkelingen, om te weten 
waar toekomstige mogelijkheden liggen. 
Onlangs las ik bijvoorbeeld een artikel over 
de ‘Arctic-code’, een nieuwe norm voor 
installaties die worden geplaatst in het 
Noordpool-gebied. Voor ons heeft dit impact 
op de werkzaamheden die wij verrichten bij 
en voor onze offshoreklanten; daar moeten 
we op anticiperen. Zo hebben we in het 
verleden ook steeds tijdig op ontwikkelingen 
ingespeeld. Klanten van het eerste uur mogen 
we nog steeds tot de onze rekenen, al is de aard 
van de werkzaamheden enorm veranderd. 
Was de verhouding uitvoerend werk versus 
kantoorwerk vroeger 10:1, vandaag is die 
1:1. Projecten vereisen tegenwoordig steeds 
meer ontwerp en engineering. Klanten 
verplaatsen bijvoorbeeld hun bulkfabrieken 
naar China, terwijl ze in Nederlands juist 
in R&D-faciliteiten en nichefabrieken 
investeren.”

FOCUS OP GROEIMARKTEN
Van der Graaf zijn devies luidt: “Als iets 
niet succesvol verkoopt, stop er dan mee! Ik 
zie te veel verkopers te lang doorgaan met 
producten en diensten die niet lopen. Stop 
ermee en maak tijd vrij voor groeimarkten. 
Bij SPIE analyseren we jaarlijks product-/ 
marktcombinaties. Als een markt onvol-
doende perspectief biedt of wij er geen rol 
van betekenis kunnen spelen, dan stappen 
er we eruit om ons te focussen op de 
product-/ marktcombinaties met voldoende 
groeimogelijkheden.” 
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Toine Roks
Toine Roks is divisiedirecteur 
Industrie bij SPIE Nederland 
en verantwoordelijk voor de 

sales van de divisie Industrie. 
Deze richt zich op installaties 
van productie-eenheden en 

helpt productiebedrijven o.a. 
met elektrotechniek, meet- 

en regeltechniek, mecha-
nisch werk, pijpleidingen en 

proces-automatisering.

Willem van der Graaf
Willem van der Graaf is 

directeur Sales & Business-  
development en daarmee 

verantwoordelijk voor sales 
en businessdevelopment 

voor geheel SPIE Nederland.
SPIE Nederland heeft meer 

dan 2.600 medewerkers, 
die vanuit 21 vestigingen een 

omzet genereren van 
circa € 420 miljoen. 




