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Dit document geeft inzage in de scores op de 21 verschillende core-competenties en is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt 
door het management voor Coaching en ontwikkeling. 

Het is niet bedoeld om te worden gedeeld met de persoon die is geëvalueerd. 

De wil om te verkopen competenties 

VERLANGEN COMMITMENT 

  
OUTLOOK MOTIVATIE 

75%  

 

71%  

 

  

VERANTWOORDELIJKHEID 

67%  

 

 

 

 Sales Quotient™ 

136  
 

    0-114 ZWAK 130-139 STERK 
115-129 BRUIKBAAR 140-173 ZEER GOED 
 

  
 Ontwikkeling 

DE WIL OM TE VERKOPEN TE COACHEN 

74%  

 

75%  

 

FIGURE-IT-OUT-
FACTOR™ OPPORTUNITIE 

MAANDEN 
TRAINING 

58% 41% 6* 
 

   

Sales DNA competenties 

 GEEN BEHOEFTE AAN ERKENNING 100%  

 

HEEFT EMOTIES ONDER CONTROLE 89%  

ONDERSTEUNENDE OVERTUIGINGEN 87%  

SUPPORTIVE BUY CYCLE™ 71%  

VOELT ZICH GEMAKKELIJK BIJ 
GESPREKKEN OVER FINANCIËN 100%  

KAN MET AFWIJZING OMGAAN 100%  
 

   

Verkoopcompetenties 

HUNTER 67%  WIJZE VAN PRESENTEREN 78%  

ONTWIKKELEN VAN RELATIES 50%  CLOSER 44%  
HOUDING EN GEDRAG ALS 

VERKOPER 70%  SALESPROCES 56%  

CONSULTATIVE SELLER 100%  BEGRIJPEN VAN CRM 63%  

QUALIFIER 100%  
BEHEERSEN VAN 'SOCIAL 

SELLING' 14%  
 

   

Andere scores 

CONSISTENTIESCORE VINDT VERKOPEN LEUK ACCOUNTMANAGER 

50%  

 

75%  

 

60%  

 

COMPATIBILITEIT  FARMER 

56%  33%  

  

 
* De daadwerkelijke trainingduur hangt af van de frequentie en duur van de trainingsessies, van de trainer en de content.  

86% 70% 

89% 
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 SKILLS 

 Persoonlijke doelen 

 Zinvolle doelen 

 Plan voor het bereiken van persoonlijke 
doelen 

 Systeem om vooruitgang te volgen 

 Gebruikt Social selling instrumenten 

 Acquireert via telefoon en/of 
onaangekondigd bezoek 

 Introducties 

 Acquireert consistent 

 Voorbij gatekeepers komen 

 Behoudt een volle pijplijn 

 Beslissers bereiken 

 Succesvol in het vermijden van de 
acceptatie van teleurstellingen 

 Salesproces 

 Relaties ontwikkelen op een vroeg 
tijdstip in het Salesproces 

 Goede vragen stellen 

 Voldoende vragen stellen 

 Presenteert op het juiste moment 

 Legt de daadwerkelijke redenen om te 
kopen bloot 

 Hoe prospects tot een beslissing komen 
te kopen 

 Succesvol in het vermijden van het doen 
van aannames 

 Prospects overhalen om beslissingen te 
nemen 

 Timing van offertes en/of voorstellen 

 Zal een manier vinden om de deal te 
closen 

 Beheersing van het Salesproces 

 Vermijdt het verdoen van tijd aan 
ongekwalificeerde prospects 

 Vermijdt inkopers bij de start van een 
Salesproces 

 Het budget achterhalen 

 Follow up gesprekken 

 Gepaste interactie met prospects 

 Tijd- en organisatorische skills 

 

 STERKTES 

 Verlangen 

 Commitment 

 Plezier aan Sales 

 Zelfstarter 

 Woont netwerkevenementen bij 

 Herstelt van afwijzing 

 Zal acquireren 

 Perfectionistische neigingen, doen geen 
afbreuk aan acquisitie 

 Hoeft niet aardig te worden gevonden 

 Besluitvorming 

 Beheerst emoties 

 Over financiën praten 

 Gezonde scepsis 

 Vertrouwen opbouwen 

 Marges 

 Klanten/prospects die vergelijken 

 Geldtolerantie 

 Urgentie om opportunities af te sluiten 

 Bekwaamheid om Sales cycles te 
verkorten 

 Outlook 

 Zelfbeeld 

 Verantwoordelijkheid nemen 

 Onafhankelijk werken 

 Is een probleemoplosser 

 Sales optimisme 

 Verkoopassertiviteit 

 Empathie 

 Gelooft niet dat presenteren te 
vergelijken is met het beheersen van het 
Salesproces 

 Gelooft niet dat het uitbrengen van een 
offerte het belangrijkste deel van het 
Salesproces is.  

 Legt meer nadruk op luisteren dan op 
praten 

 In staat om het praten over 
bedrijfsproducten en -oplossingen te 
minimaliseren 

 Niet genoodzaakt tot presenteren 

 Niet overmatig afhankelijk van 
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onderwijzen en presenteren 

 Niet genoodzaakt tot voorstellen of 
offertes maken 

 Zakelijk ingesteld 

 Risico's nemen 

 Reactie op problemen, waarmee je 
wordt geconfronteerd 

 

 OVERTUIGINGEN 

 Ik snap het als mijn prospects willen 
vergelijken 

 Ik moet mijn prospects informeren 

 Ik heb een lange Sales cycle 

 Ik voel me onprettig bij bepaalde 
aspecten van Sales 

 Prospects zijn eerlijk 

 Enig gebrek aan resultaten is te wijten 
aan mijn concurrenten 
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COMPATIBILITEIT VAN JE 

SELLING PROFILE 

(VERKOOPPROFIEL) 

 Het individu heeft de ervaring die binnen jullie 
verkoopprofiel nodig is 

 Het individu heeft de ervaring niet die binnen 
jullie verkoopprofiel nodig is 

 Het individu heeft de ervaring die binnen jullie 
verkoopprofiel niet nodig was 

 
Primaire Markt 

 Corporate/Industrieel 

 Particulier 
 MKB/professional 
 Institutioneel 
 
Prospects volgens titel 

 Eigenaar of C-level 

 Managementniveau 

 Zakelijk Gebruikers 

 Consumenten 

 
Weerstand 

 Geen weerstand 
 Zeer weinig weerstand 

 Matige weerstand 

 Veel weerstand 

 
Concurrentie 

 Enorme concurrentie 

 Gemiddelde concurrentie 
 Incidentele Concurrentie 
 Wij zijn het enige bedrijf in de omgeving 
 
Prijsstelling 

 We liggen meestal hoger 

 We zijn meestal concurrerend 
 We liggen meestal lager 
 
Gemiddelde ordergrootte 

 Onder € 1.000,= 
 € 1.000,= - € 25.000,= 

 € 25.000,= - € 250.000,= 

 Boven € 250.000,= 
 
Verkocht product 

 Op maat gemaakte oplossingen 
 Conceptuele diensten 

 Producten die we kunnen demonstreren 
 Commodoties 
 
Sales cycle 

 Deal wordt met één gesprek afgesloten 
 Deal wordt met twee tot drie gesprekken 

afgesloten 

 3-6 maanden 

 Meer dan 6 maanden 

 

Klantontwikkeling 

 Aan ze verkopen en naar de volgende prospect 

 Op regelmatige basis aan ze verkopen 

 Aan ze verkopen en jaarlijks vernieuwen 

 Aan ze verkopen en service verlenen 

 
Prioriteiten 

 Hunten vereist 

 Hoofdzakelijk hunten 

 Enigszins hunten vereist 
 Hoofdzakelijk Accountmanagement 
 
Afsluiten 

 Verkoper sluit af 

 Verkoper plant de zaadjes 
 Interne medewerkers  
 Iemand anders voert het afsluiten uit 
 
Presentaties 

 Eén keer aan een enkele beslisser 

 Eén keer aan een groep 

 Meerdere keren aan individuen 

 Meerdere keren aan een groep 

 
Productkwaliteit 

 Hoogste segment 

 Middelste segment 
 Een beetje achterop gebleven 

 Anders 
 
Druk 

 Hoog 

 Middel 

 Laag 
 Geen 
 
Supervisie 

 Op microniveau gemanaged 

 Closely gemanaged 

 Zelden gemanaged 

 Niet gemanaged 
 
Bedrijf 

 Klein professioneel bedrijf 
(advocaten/accountants bijvoorbeeld) 

 Klein tot middelgroot bedrijf 

 Groot bedrijf 

 Zeer groot bedrijf 
 
Compensatie 

 Alleen salaris 
 Alleen provisie 

 Hoofdzakelijk salaris met een beetje provisie 

 Hoofdzakelijk provisie met een beetje salaris 

 
Omgeving 

 Turbulent en voortdurend in beweging 

 Krimpende markt en verloop van personeel 

 Snelle groei en expansie 

 Zeer rustig en stabiel 
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Locatie 

 Vanuit mijn kantoor of een kantoor bemand door 
een Salesmanager 

 Vanuit een filiaalkantoor zonder een 
Salesmanager 

 Vanuit een filiaal- of thuiskantoor zonder 
personeel 

 
Ondernemersgeest 

 Een ondernemersgeest hebben 

 Geen ondernemersgeest hebben 

 Het maakt niet uit 
 
Sales methoden 

 Telefonisch 

 Face to Face 

 Op beurzen 
 
Kanaal 

 Direct aan de klant 

 Via iemand die aan onze klant verkoopt 
 
Beslissingsfactor 

 kopen wat wij verkopen, maar moeten kiezen 
van wie zij kopen (Waarom van mij?)  

 hebben niet gepland om te kopen wat wij 
verkopen (Waarom?) 

 
Netwerken 

 Social selling 
 Traditioneel netwerken 
 Een van de bovenstaande 

 Zowel Social selling ALS traditioneel netwerken 
 Deze skills zijn niet vereist 
 
Leads 

 Wij leveren alle leads die zij nodig hebben 

 Wij leveren een deel - zij moeten aanvullen 

 Wij leveren niets - zij moeten op zoek 
 Dit is een Accountmanagement-positie 

 

BETROUWBAARHEIDSSCORE 

We hebben de volgende belangrijke punten 
geconstateerd, die de betrouwbaarheidsscore 
van dit individu hebben verlaagd: 

 De testtijd bedroeg minder dan 12 
minuten. 

 


