
   

De commerciële slagkracht van uw organisatie vergroten - case Milex 
 

We worden er bijna dagelijks mee 

geconfronteerd: de wereld wordt steeds 

complexer, klanten eisen steeds meer en zijn 

uitstekend geïnformeerd. De commerciële 

aanpak waarmee we in het verleden succesvol 

waren, levert niet meer de gewenste 

resultaten. De ‘gunfactor’ speelt nog altijd een 

belangrijke rol, maar moet bij elke order 

gevoed worden; loyaliteit is niet 

vanzelfsprekend. Bedrijven hebben in 

toenemende mate te maken met assertieve 

klanten, die een service verwachten die is 

toegesneden op hun individuele wensen maar 

waar men nauwelijks bereid is extra voor te 

betalen. 

 

Veel bedrijven worstelen met dit vraagstuk en 

zoeken naar versterking van hun commerciële 

functie. Maar hoe doe je dat en waar moet je 

beginnen? In dit artikel beschrijven we op 

hoofdlijnen de aanpak waarmee Mare al 

jarenlang ondernemende organisatie 

ondersteunt bij het vergroten van hun succes 

in de markt. We illustreren deze aanpak aan de 

hand van een concrete – geanonimiseerde - 

voorbeeldcase. 

 

Commercieel beleid als noodzakelijke 

eerste stap 

Onze aanpak gaat uit van het praktische 

raamwerk in onderstaande figuur. Hierbij is de 

eerste cruciale stap het ontwikkelen van een 

duidelijk en consistent commercieel plan. Op 

basis van een gedegen analyse van de eigen 

organisatie en de ontwikkelingen in de markt 

kan een ambitieuze koers voor de komende 

jaren worden uitgezet. Hierin wordt duidelijk 

gemaakt op welke marktsegmenten de focus 

ligt, hoe deze markt bediend gaat worden, 

welke concrete doelen worden nagestreefd en 

hoe de organisatie zich wil onderscheiden van 

haar concurrenten. Het assortiment, het 

distributie- en prijsbeleid en wijze van 

‘branding’ wordt op hoofdlijnen bepaald. 

Fig 1 Raamwerk voor marketing & verkoop 

Het is essentieel dat de commerciële 

organisatie wordt meegenomen bij het 

opstellen van het plan, zodat zij de gemaakte 

keuzes doorgronden en hier gelijk mee aan de 

slag kunnen èn willen gaan. De concrete 

vertaling van het commercieel plan naar de 

andere elementen in het raamwerk is 

uiteindelijk bepalend voor het succes. Onze 

ervaring leert dat veel organisaties juist met 

deze concretisering en gedisciplineerde 

invoering moeite hebben, en het commerciële 

traject daar uiteindelijk vastloopt.  

 



   

Op basis van bovenstaand raamwerk 

ondersteunt Mare organisaties zowel bij het 

opstellen van het commercieel plan als bij de 

realisatie ervan. We concretiseren onze aanpak 

aan de hand van een concrete case bij één van 

onze klanten, ‘Milex’. Dit bedrijf is een 

producent van investeringsgoederen voor 

zowel de landbouw als de industriële sector. 

Haar ambitie is om stevig te groeien om het 

financiële fundament onder de onderneming te 

versterken. Hierbij wordt Mare beloond op 

basis van bereikte resultaten en niet voor onze 

tijdsinspanning, zodat er een gezamenlijke 

focus ontstaat op de realisatie van deze 

ambitie!   

 

Case Milex 
Samen met het management van Milex hebben 

we de relevante marktsegmenten verkend, en 

gesproken met gewaardeerde afnemers èn 

leveranciers. Waar lopen zij tegenaan, en 

waarom kiezen ze voor de producten en 

diensten van Milex? Met deze waardevolle 

input zijn niet alleen keuzes gemaakt voor 

marktsegmenten, maar ook voor typen 

klanten. Voor elk marktsegment van Milex 

hebben we het business model uitgewerkt, 

waarin het commerciële en operationele beleid 

op 1 A4 inzichtelijk wordt gemaakt. Ter 

illustratie is onderstaand de verkoopzijde van 

de bakkerijmarkt weergegeven 

(vereenvoudigd). 

 

 

 
Fig 2 Vereenvoudigd Business Model van de bakkersmarkt van Milex (verkoopzijde) 

Uit deze figuur blijkt dat het business model 

een prima raamwerk is om commerciële acties 

te benoemen. In dit geval het uitwerken van 

branche-specifieke oplossingen, de vertaling 

naar marketing inhoud (zoals voor 

nieuwsbrieven) en het selecteren van 

commerciële partners bij system integrators.  

Zonder dit commerciële beleid zou Milex alle 

klanten op min of meer dezelfde manier 

benaderen, en zou veel tijd gaan zitten in het 

opvolgen van alle aanvragen van eindklanten. 

Deze tijd zet Milex liever in voor innovatie en 

marketing. 

 

Versterken van de processen van 

marketing & verkoop  

Dit commercieel beleid wordt consistent 

vertaald naar de eigen marketing en 

verkoopactiviteiten: deze processen worden 

geprofessionaliseerd zodat de juiste dingen 



   

worden gedaan, passend bij het commerciële 

beleid.  Processen worden gestroomlijnd en 

bottlenecks opgelost. Zo mogen 

klantaanvragen niet te lang blijven liggen, en 

wordt de marketing communicatie strak en 

gedisciplineerd uitgevoerd zoals een wekelijks 

bericht op social media, dat de propositie van 

Milex onderstreept.  

 

Het zal duidelijk zijn dat de relatie van Milex 

met system integrators past in het 

‘accountmanagement’ proces. Daarin zijn 

afspraken gemaakt over de mate van contact 

en de aard van de verkoopondersteuning. 

Doordat de samenwerking wordt 

geprofessionaliseerd, is er steeds minder 

sprake van losse transacties. Daarbij hebben 

eindklanten altijd de vrije keus om voor een 

concurrent van Milex te kiezen, maar is Milex 

wel de voorkeursleverancier. Hiervan 

profiteren alle partijen door de soepele 

uitvoering. 

 

Met de verkooporganisatie van Milex hebben 

we wekelijks een kort overleg met een vaste 

agenda, gericht op het inslijpen van routines. 

Deadlines zorgen voor wekelijkse voortgang, 

en de uitwisseling van ervaringen en successen 

stimuleert de verkopers in de markt, en draagt 

bij aan het gezamenlijk oppakken van 

problemen. En natuurlijk monitoren we of de 

ingezette activiteiten succes hebben, want dat 

is waar het uiteindelijk om gaat en wat zorgt 

voor motivatie voor iedereen. 

 

 

Wilt u hier meer over weten, horen we dat graag van u! 

 


