
Trends en skills  
in outbound lead 
generation
Wat je moet weten en kunnen voor 
succesvol B2B business development
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Wat is het?

Vorig jaar publiceerden we ‘Leadgeneratie na Covid: hoe dan?’, een overzicht 
van de belangrijkste trends in business development, plus de skills die je in je 
team moest hebben om bij te blijven. Maar de ontwikkelingen gaan hard. Een 
jaar later is het dus hoog tijd voor een update. We hadden hiervoor gesprekken 
met de B2B-salesmarketeers die bij en voor onze klanten aan het werk zijn.  
Een betere informatiebron is er niet: zij zitten middenin de ontwikkelingen en  
zij passen de skills uit dit rapport, iedere dag toe. 

Dit zijn nu de 7 belangrijkste trends in Business Development: 

Irritatie door onpersoonlijke LinkedIn-verzoeken

 Bellen werkt nog steeds, maar alleen  
als je waardevolle kennis deelt

 Ad-hoc samenwerken tussen BD en  
Marketing werkt niet meer

Contacten op steeds meer niveaus

Grote informatiebehoefte, weinig tijd

Structuur en overzicht worden lastiger én belangrijker

Talent laat zich niet opsluiten in functieprofielen



Irritatie door onpersoonlijke 
LinkedIn-verzoeken 
Tijdens Covid verhuisden gesprekken naar Teams 
en gingen we massaal engagementtools als Dux-
soup, LinkedIn Helper en MeetAlfred gebruiken. 
Het gevolg: vijf keer zo veel LinkedIn-berichten.  
En het overgrote deel voegde helemaal niks 
toe. Een grote irritatie. Stuur dus niet blindelings 
massa’s verzoeken uit, maar zorg voor een bericht 

op maat. Doe uitgebreid vooronderzoek zodat je 
meteen een goed gesprek start door relevante 
kennis te delen. Personaliseer je berichten op 
bedrijfs- én DMU-niveau. Pas daarvoor je bericht 
aan voor de functie, de positie en de interesses 
van de persoon die je benadert. 
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Bellen werkt nog steeds, 
maar alleen als je 
waardevolle kennis deelt 
Een lead genereren gaat aan de telefoon nog 
steeds makkelijker dan per e-mail. Dat geeft 
kansen, nu de problemen met telefonische 
bereikbaarheid grotendeels verdwenen zijn en je 
ook thuiswerkers weer aan de lijn kunt krijgen. 
Direct nabellen na de acceptatie van een LinkedIn-
verzoek voelt daarbij het meest natuurlijk.  

Maar om echte resultaten uit een telefoongesprek 
te halen, moet je je goed voorbereiden en relevant 
zijn. Begin niet meteen je oplossing te pitchen, 
maar deel relevante kennis. We zien ook dat het 
inspreken van consultative voicemails, gesproken 
berichten met inhoudelijk advies, goed beluisterd 
worden en resultaat opleveren. 
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Ad-hoc samenwerken 
tussen BD en Marketing 
werkt niet meer

Contacten op steeds 
meer niveaus

Een business developer heeft de hele dag 
gesprekken met de markt, via alle mogelijke 
kanalen. Uit die gesprekken komen inzichten die 
voor Marketing relevant zijn. Marketing heeft ook 
steeds minder tijd voor outbound. Gedeeltelijk 
omdat ze zich meer en meer richten op inbound 
marketing en branding, maar ook omdat ze na 

De meeste business developers werken met drie 
persona’s: de eigenaar van de business pain, 
iemand van IT en een beslisser of beïnvloeder, 
meestal van Finance. Maar we zien dit model 
veranderen, vooral bij grote accounts. Business 
developers schakelen steeds vaker ook verticaal 
in de organisatie en mikken op zowel C-level, 
als management, als operatie. Zij benaderen 

deze persona’s vanuit technologisch, business 
of operationeel perspectief en werken daardoor 
met veel meer en veel scherpere persona’s. In 
gesprekken met mensen op operationeel niveau 
verzamelt een moderne business developer niet 
alleen informatie over de pijnpunten in business 
en het proces, maar ook doorverwijzingen naar 
hogere organisatieniveaus. 

Covid nog druk zijn met allerlei organisatorische 
veranderingen. Business developers zitten in een 
perfecte positie om dit gat te vullen. Zij krijgen 
daarmee zo’n belangrijke rol in de outbound 
campagnes, dat ad-hoc samenwerking tussen 
de twee teams niet meer werkt. Gedeeltelijke of 
volledige integratie is een logische volgende stap. 
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Grote informatiebehoefte, 
weinig tijd 

Structuur en overzicht worden 
lastiger én belangrijker 

Beslissers moeten inspelen op veranderingen en 
werken toekomstscenario’s uit. Hiervoor hebben ze 
nieuwe inzichten nodig. Informatie die toegankelijk, 
makkelijk te begrijpen en snel toepasbaar is werkt 
dus het beste. Alles wat de koper tijd kost, scoort 

Vorig jaar noemden we het al als trend: er is een 
enorme groei in databronnen, tools, persona’s 
en berichtenstromen. Dit is sindsdien nog verder 
toegenomen. Een business developer werkt met 
tools voor het herkennen van websitebezoekers, 
account based marketing, social media, het 
delen van bestanden, e-mail, video, podcast, 
automation en telefonische afspraken. Data komt 
uit tientallen bronnen, statisch en dynamisch. 
Je kunt al die interactie en al die klantgegevens 

slecht. Vooral in-person events hebben daar last 
van. Makkelijk te consumeren thought leadership 
content - met de nadruk op gedetailleerde 
businesskennis en actuele trends – is daarentegen 
zeer effectief. 

niet allemaal in je CRM opnemen, want dan slipt 
dat binnen de kortste keren dicht. Steeds vaker 
maken bedrijven daarvoor protocollen, zodat alle 
business developers dezelfde normen hanteren 
voor vastlegging. Dat voorkomt verwarring. Omdat 
er leads binnenkomen uit zo veel verschillende 
bronnen, is er ook meer behoefte aan duidelijke 
prioriteiten: welke volgen we eerst op? Nieuwe of 
bestaande? En welke tool zetten we in op welk 
account? 
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Talent laat zich niet opsluiten 
in functieprofielen 
De huidige generatie business developers wil 
meestal snel doorstromen naar Sales. Zeker 
als je met een talent pool werkt, waar de best 
presterende mensen verwachten dat ze eruit 
gepikt worden. Zij eisen een duidelijke route 
naar een salespositie, met heldere targets en 
milestones. Houd je star vast aan een traditioneel 
functiehuis, met vastgestelde termijnen en 

promotiecriteria? Dan zoekt je talent zijn heil elders. 
Functieprofielen worden daardoor dynamischer 
en de salarisbandbreedte wordt groter. Dat past 
goed bij een markt die vraagt om veerkracht en 
wendbaarheid, maar kan ook spanningen geven 
als je niet duidelijk en transparant bent over de 
verschillen in functie en beloning. 
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De essentiële skills van 2023 

Succesvol groeien door  
te blijven veranderen 

Snel analyseren, selecteren, combineren 
en deduceren van informatie. Goed en snel 
berichten personaliseren? Daarvoor heb je 
informatie nodig uit tientallen verschillende 
bronnen. Je moet je op macro-, meso- en 
microniveau kunnen verdiepen in persona’s en 
compelling events. 

Effectieve telefoongesprekken voeren. 
Discovery calls zijn tegenwoordig meestal 
geagendeerd, dus hebben beide partijen de 
kans zich voor te bereiden. Maar een tweede 
kans komt er meestal niet. Luisteren, begrijpen, 
doorvragen en kennis delen zijn dus essentieel 
voor een one time right telefoongesprek. 

Omnichannel campagnevaardigheden. Om 
grote accounts effectief te ontwikkelen moet 
een businessdeveloper de kennis hebben 
om op een strategische manier de juiste 
persona’s op het juiste moment in de klantreis 
te benaderen met de juiste content. Dit vraagt 
kennis van sales én van marketing. 

Wat is het geheim van bedrijven die succesvol zijn in leadgeneratie? Ze bekijken business 
development en marketing continu kritisch en richten processen steeds in naar de nieuwste 
inzichten. Op ieder moment zijn ze bereid om mee te bewegen met ontwikkelingen in de markt, 
nieuwe databronnen, tools en kanalen op te pakken en te investeren in de skills van hun mensen. 
Want ze weten dat dat de weg naar groei is. 

Gestructureerde Large Account Selling. 
Het ontwikkelen van een groot account is 
teamwork. Georganiseerd samenwerken 
betekent: gegevens delen en interne en 
externe verhoudingen samen in kaart brengen 
in power- en stakeholdermappings. 

Digital selling. Het schrijven van toegankelijke, 
leesbare, begrijpelijke en inspirerende berichten 
die aanzetten tot reageren en in actie komen. 

Self-management. Prioriteiten stellen, 
gestructureerd werken, timemanagement, 
agendamanagement en planning zijn cruciale 
ingrediënten voor succes in een wereld 
van honderden tools, databronnen en 
communicatiekanalen. 

Welke vaardigheden moet een business developer  
hebben om het komende jaar succesvol te zijn?  
Dit zijn de 6 belangrijkste: 
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