
Stappenplan projectaanpak 

Ieder project heeft z´n specifieke aanpak maar in grote lijnen zijn de volgende punten belangrijk: 

1. Actie definiëren 

2. Scripting & briefing/workshop 

3. Uitvoering 

o Opstarten 

o Wekelijkse rapportage 

o Dagelijkse verwerking van leads 

4. Afronding / evaluatie 

1. Actie definiëren 

Een telemarketing actie is een zeer intensief en zeer gericht marketing instrument. Dit heeft als gevolg dat een 

goede definitie van de actie essentieel is om een goed resultaat te krijgen. 

De definitie bestaat uit verschillende elementen: 

 Doelgroep: 

- Wat voor type bedrijven benaderen u: branche, grootte, regio etc.? 

- Welke contactpersoon benaderen u: functie en/of verantwoordelijkheidsgebied? 

 Doelstelling: 

- Welk resultaat is gewenst? Een afspraak met een accountmanager, screenen van gegevens, het 

afnemen van een enquête, inschrijving voor een bijeenkomst? 

 Aanbod: 

- Wat is het aanbod dat u doet waarmee wij de prospect gaan overtuigen om bijvoorbeeld een afspraak 

te maken? 

 Omgeving: 

- Is het aanbod iets volledig nieuws of is het iets wat sterk leeft in de markt? 

- Hoe groot is de concurrentiedruk? 

- Wie zijn de concurrenten en wat bieden zij aan? 

2. Scripting & Briefing 

Een script wordt opgesteld door NMC\Skondras . Daarvoor is wel de juiste input vanuit uw organisatie 

noodzakelijk. Daarom hierbij een beschrijving van de verschillende punten: 

Een telemarketingscript is de leidraad voor een agent om een gesprek aan te gaan. 

Bij een actie waarbij gegevens gescreend worden of een enquête wordt afgenomen kan/moet dit een zeer 

dwingende opbouw krijgen om eenduidige resultaten te krijgen. Bij acquisitieacties zoals afspraken maken voor 

accountmanagers is een script niet meer dan een leidraad waarbij de agent dit moet kunnen vertalen in 

zijn/haar eigen woorden zonder dat de inhoud verandert. 

Voorafgaand aan de start van een project wordt een briefing/workshop gehouden. Deze is bedoeld om samen 

met de opdrachtgever (contactpersoon, product managers, account managers) nader in te gaan op de materie. 

Wat zijn de mogelijke pijnpunten van de prospects, zijn er compelling events, wat zijn de business drivers voor 

de contactpersoon binnen zijn functie etc.. De workshop leidt tot het helder krijgen van de propositie en ook 

afstemming met sales waar zij blij mee zijn. Welk level aan informatie is van belang om een lead goed op te 

kunnen volgen? 



3. Uitvoering 

Opstarten van een actie: Tijdens de eerste beldagen is het fijn als het aanspreekpunt vanuit de opdrachtgever 

bereikbaar is voor de contactpersoon van het TM bureau. Dit om antwoord te geven op eventuele onvoorziene 

vragen en/of problemen. Daarnaast kan de projectleider van NMC een eerste kwalitatieve indruk geven van de 

actie. 

Weekrapportage: De weekrapportage bestaat uit de volgende elementen: 

1. De kengetallen m.b.t. de voortgang 

2. De kwantitatieve resultaten van de actie 

a. Primair resultaat 

b. Secundair resultaat 

c. Negatief resultaat 

d. Niet bereikt. 

De gespreksverslagen van de op te volgen resultaten (primair & secundair). 

De dagelijkse rapportage: Binnen uw organisatie dient te worden vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de 

verwerking van de gespreksverslagen. Daarnaast dient te worden vastgelegd wie de daadwerkelijke opvolging 

doet en wat voor mogelijkheden er zijn voor secundaire resultaten. Bijvoorbeeld welke documentatie wordt er 

verstuurd bij een documentatie aanvraag en wordt hier een speciale brief voor gemaakt, wordt er een 

afspraakbevestiging verstuurd aan de prospect. 

4 Afronding & evaluatie 

Aan het eind van de actie komt er een laatste totaaloverzicht. Hierbij worden eventuele afwijkingen t.o.v. de 

vooraf gestelde verwachtingen toegelicht. Bijvoorbeeld m.b.t. het bereik of het aantal adressen per uur. 

Ook wordt er een overzicht gegeven van kwalitatieve ervaringen opgesteld. Bijvoorbeeld hoe werd het aanbod 

ervaren, was het eenvoudig afspraken te maken. Waren de afspraken overtuigend gemaakt of zijn ze erg 

vrijblijvend. Hoe is de timing van de actie. Welke tegenwerpingen werden vaak gebruikt en welke niet of 

nauwelijks. Vooral dit laatste kan helpen bij het bepalen van de toon en argumenten te gebruiken in 

toekomstige acties. 

Daarnaast kan een advies worden afgegeven voor vervolgacties, eventueel voor specifieke deeldoelgroepen. 

Tot slot levert NMC\Skondras het totale bestand aan met de daarin verwerkte gegevens terug aan u. Dit leidt 

tot betere bestanden voor vervolgacties en eventuele afstemming van de timing voor deelacties. 


