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u	 SBI is één van de grootste bureaus in Nederland voor advies en training op het gebied 
van werknemersparticipatie, medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. De primaire 
doelgroep bestaat uit bedrijven met meer dan 50 medewerkers, omdat deze bedrijven 
volgens de wet verplicht zijn om een ondernemingsraad in te stellen. Ook voor kleinere 
bedrijven is het mogelijk om medezeggenschap te organiseren, en ook die bedrijven kan 
SBI ondersteunen. Het doel van SBI is om bij te dragen aan duurzame arbeidsverhoudingen. 
Al meer dan vijftig jaar bedient SBI kleine en grote 
opdrachtgevers, in het bedrijfsleven, de overheid 
en non-profit; dat doet SBI met ervaren trainers en 
specialisten en een passie voor datgene wat mensen 
nodig hebben om organisaties te versterken.
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Account manager bij SBI:

“Nmc B2B Telemarketing is 
een professionele organisatie 

die veel tijd en energie 
steekt in het bedenken en 
uitvoeren van campagnes. 
Zij denken verder in wat ze 

kunnen betekenen en leven 
zich in in de organisatie waar 

zij zich voor uitgeven. Nmc 
is pro-actief, transparant, 

meedenkend en open in de 
communicatie. Ik ben zeer 

enthousiast en beveel Nmc 
van harte aan.” 

actie

SBI stelde zich de vraag hoe de organisatie 
zich effectief kan profileren in deze markt. 
Het bureau kwam tot de slotsom dat het 
een krachtige ondersteuning van de eigen 
salesforce nodig had om de doelgroep te 
benaderen.

Daarom besloot SBI een telemarketing-
campagne uit te voeren op een grote 
groep klanten die meer dan twee jaar geen 
training had gevolgd bij SBI. De agents 
legden contact met de juiste personen 
binnen deze bedrijven. 

Doel van het contact was hen te vragen 
wat er speelt en te kijken welke rol SBI 
daarin kan spelen. De belactie had twee 
doelen: het opschonen van de database 
en het maken van afspraken voor account-
managers van SBI om op bezoek te gaan bij 
bedrijven om hen persoonlijk te adviseren 
over de vraagstukken die zij hebben.

Resultaat

De samenwerking met Nmc ging in mei 
2014 van start en kwam direct goed van 
de grond. SBI was zeer te spreken over de 
wijze waarop Nmc zich verdiepte inSBI 
en meedacht over de campagne. Ook de 
regelmatige uitgebreide terugkoppeling 
van de resultaten viel in goede aarde. 
medio augustus was de campagne 
afgerond. Ondanks het feit dat die in de 
zomer liep, waren de agents van Nmc 
erin geslaagd een fors aantal afspraken 
te maken. Ook is het leeuwendeel van de 
database van SBI geactualiseerd met de 
telefoonnummers en e-mailadressen van 
de contactpersonen van de betreffende 
bedrijven. Nmc leverde een flink aantal 
terugbelafspraken aan SBI. Daarmee zijn 
beide doelstellingen van de campagne 
ruimschoots gehaald. De account managers 
van SBI zijn nog druk doende de afspraken 
af te handelen. Begin 2015 zal het bedrijf 
een goed beeld hebben van wat de actie 
heeft opgeleverd; vast staat in elk geval, dat 
SBI zeer tevreden is met de bijdrage van 
Nmc.


