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INTRODUCTIE 

Bedankt dat je het online assessment hebt 

ingevuld. Voordat je jouw volledige persoonlijke 

evaluatie leest, willen we het doel en de context 

van het assessment uitleggen. 

In eerste instantie dien je het gedachtegoed te 

begrijpen, van waaruit deze evaluatie is 

geschreven. Het belangrijkste doel is het geven 

van extra inzicht in hoe jij als Sales manager je 

prestaties en die van jouw organisatie kan 

verbeteren. Het is belangrijk om te realiseren dat 

deze evaluatie in geen geval negatief of kritisch 

bedoeld is. 

In de tweede plaats is dit geen psychologische 

test of een persoonlijkheidsprofiel; daarom moet 

het niet worden gelezen als kritiek op jou als 

individu. Je dient dit op te vatten als een 

weergave en advies van hoe jij als Salesmanager 

denkt en handelt en hoe jij jou succes als Sales 

manager verder zou kunnen vergroten. Het is niet 

erg wanneer jij je niet volledig herkent in de 

feedback en waarderingen, reden is dat bepaalde 

onderdelen van het assessment gebaseerd zijn op 

'best practices' in Sales management. Hoewel het 

niet onze bedoeling is om je persoonlijke normen 

en waarden in twijfel te trekken, het kan 

voorkomen dat jouw persoonlijke normen en 

waarden voor goed Sales management afwijken 

van onze 'best practise' profielen en gedrag.  

Deze evaluatie vergelijkt je met het 'best practise' 

profiel van de ideale Sales manager. Hoewel een 

vergelijking met de gemiddelde verkoper in jouw 

ogen beter zou kunnen zijn, zou deze attitude 

slechts middelmatigheid aanmoedigen. 

Salesmanagers horen de lat nu eenmaal hoog te 

leggen, voor zichzelf als voor hun team. Met die 

insteek zetten we je resultaten af t.o.v. het ideel 

profiel. Daar zullen dus altijd verschillen en 

afwijkingen zijn, die dus enkel dienen ter 

ontwikkeling en niet als rapportcijfer   

Ten slotte: vat het rapport en assessment niet te 

persoonlijk op, zo is het niet bedoeld. Alle 

zwaktes en ontwikkelgebieden op de volgende 

pagina's zijn aan Sales gerelateerd, het zijn geen 

karaktereigenschappen. De verbeteringen die wij 

voorstellen zijn bedoeld om je te helpen bij het 

effectiever uitvoeren van de taken als Sales 

manager. 
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Voordat we de resultaten van jouw assessment 

gaan behandelen vragen we je om na te denken 

over de manier waarop de bevindingen invloed 

kunnen hebben op je actuele rol. 

Als je momenteel accountmanager bent (je 

bezoekt dezelfde klanten regelmatig) of je bent 

een farmer (je hebt enkele grote accounts die 

moeten groeien) maar weinig doet op het gebied 

van ontwikkeling van nieuwe accounts/klanten, 

zou je tot de conclusie kunnen komen dat een 

aantal van de bevindingen niet op jou van 

toepassing is. Tegenwoordig is het 

gemeenschappelijke doel van de meeste 

bedrijven om vast te stellen of hun 

accountmanagers en farmers de overgang 

kunnen maken van het beheren van accounts en 

het opvolgen van opdrachten naar proactievere 

verkopers , wiens vakcompetenties hunten naar 

en afsluiten van nieuwe business omvat. Je kunt 

er echter over nadenken of sommige bevindingen 

die niet op jou van toepassing lijken te zijn, 

betekenis kunnen hebben voor je rol in de nabije 

toekomst. 

Als je momenteel hunt en nieuwe opportunities 

afsluit, moet je je voor het lezen van de 

bevindingen het volgende afvragen: 

 Doe ik dat op de best mogelijke manier? 

 Zijn er belangrijke skills die ik nog niet 

ontwikkeld heb en ik verder zou kunnen 

ontwikkelen? 

 Zijn er zwaktes en ontwikkelgebieden die mij 

belemmeren om effectiever te kunnen 

worden?  

 
Dit rapport geeft geen inzicht in hoe succesvol je 

in het verleden bent geweest, het geeft je echter 

wel inzicht in hoeveel beter je zou kunnen 

worden als je de voorgestelde verbeteringen zou 

ontwikkelen bij jezelf.  

Nogmaals bedankt voor je deelname en succes bij 

het bereiken van een uitmuntende verkoop! 

Objective Management Group, Inc. 
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Dit document beantwoordt een aantal vragen 

over hoe effectief je momenteel bent in de 

verschillende elementen van verkoop, waar je 

zou kunnen groeien en hoe je jouw skills op het 

gebied van Sales kunt verbeteren. Het is 

onderverdeeld in de volgende vragen: 

 Wat zijn jouw actuele Sales skills? (pagina 5) 

 Hoe gemotiveerd ben je en hoe word je 

gemotiveerd? (pagina 8) 

 Kun je beter worden in het genereren van 

nieuwe opportunities? (pagina 10) 

 Kun je beter worden in het bereiken van 

beslissers? (pagina 11) 

 Kun je je Sales cycle optimaliseren? (pagina 12) 

 Kun jij meer Consultative Sales inzetten? 
(pagina 15) 

 Kun jij op een effectievere manier waarde 

verkopen? (pagina 17) 

 Kun jij op een effectievere manier 

opportunities closen? (pagina 19) 

 Volg jij een effectief Salesproces? (pagina 22) 

 Kun je Sales accurater voorspellen? (pagina 23) 

 Kun je effectiever bestaande accounts 

managen? (pagina 26) 

 Kun je effectiever belangrijke grote accounts 

ontwikkelen? (pagina 26) 

 Van welke soort training zou jij het meest 

profiteren? (pagina 27) 

De symbolen in dit document 

Door dit hele document worden de volgende 

symbolen gebruikt om onderscheid te maken 

tussen skills, sterktes en belemmerende 

overtuigingen. Een goed begrip van deze 3 

waarderingen is essentieel om je als Sales 

professional verder te ontwikkelen.  

 

skills - Dit zijn aangeleerde 

verkoopvaardigheden en -tactieken 

die van de situatie en functie 

afhangen. 

 

sterktes - Deze zijn onderdeel van 

jouw Sales-DNA en ondersteunen 

het gebruik van strategieën en 

tactieken. 

 

Overtuigingen - Deze 

eigenschappen zitten ook in jouw 

Sales-DNA en hebben invloed op je 

gedrag en ondersteunen of 

ondermijnen in belangrijke mate je 

verkoopresultaten. 

 

Geeft een sterkte of een vaardigheid 

aan. 

 

Geeft een uitdaging of een minpunt 

aan. 

 



 Evaluatie van verkoper 
  Gregg Allman 

Verzorgd door OMG Samples - een door OMG gecertificeerde partner 
Copyright © 1992-2017 Objective Management Group, Inc. 5 
 

WAT ZIJN JOUW ACTUELE SALES 

SKILLS? 

Jouw huidige Salescapaciteiten worden goed 

geïllustreerd door de onderstaande grafiek. 

 

De grafiek geeft een beeld dat erop wijst dat je de 

volgende skills bezit: 

Hunten - Wanneer van verkopers wordt 

verwacht dat zij een significant deel halen van 

prospects, zijn daarvoor 'hunter' eigenschappen 

noodzakelijk. Qua 'hunter skills' bezit je 

momenteel de juiste vaardigheden die nodig zijn 

voor consistent en effectief hunten. Gefeliciteerd! 

Consultative Sales - Consultative Sales is een 

Sales methodologie die de nadruk legt op het 

voeren van een productieve, prettige, 

stimulerende conversatie, waarbij de 

daadwerkelijke redenen voor een prospect om te 

kopen worden blootgelegd, de verkoper zich van 

de concurrentie onderscheidt en de prospect 

voor zich probeert te winnen. Het is afhankelijk 

van twee doorslaggevende skills: luisteren en 

vragen stellen. In deze context bezit jij de meeste 

eigenschappen die nodig zijn voor Consultative 

Sales. Gebruik dit rapport om de resterende gaten 

in je competentie voor Consultative Sales vast te 

stellen en met je eigen ontwikkeling te beginnen. 

Qualifying - Elke opportunity kwalificeren is 

cruciaal voor verkoopsucces. De meeste 

verkopers negeren het, doen het op het 

verkeerde tijdstip of zijn niet grondig genoeg. In 

deze context bezit jij de goed eigenschappen die 

nodig zijn voor effectief kwalificeren. Dit kan 

wishful thinking, horen wat je wilt horen, 

ongeschikte offertes en voorstellen, vertraging in 

het closen, opportunities die niet worden 

afgesloten en verspilde tijd voorkomen. 

Gefeliciteerd! 

Presenteren - Effectieve presentaties en/of 

demo's hebben minder te maken met 

productkennis, maar alles met het geven van de 

juiste informatie, op het juiste moment en de 

juiste feedback te vragen. Als iemand bovendien 

over goede Consultative Sales- en qualifying 

competenties beschikt, zijn fantastische 

presentatieskills veel minder belangrijk. In jouw 

geval zijn je presentatie vaardigheden en 

technieken zee goed ontwikkeld. Prima! Maar 

blijf hier wel de rest van je carriere op trainen! 

Closing - Wanneer prospects niet uit zichzelf 

kopen of akkoord gaan, zijn afsluitvaardigheden 

(closing skills) noodzakelijk om een prospect te 

helpen om zijn beslissing te veranderen of, als hij 

geen beslissing heeft genomen, te helpen om een 

beslissing te nemen. In deze context bezit je te 

weinig ontwikkelde eigenschappen die nodig zijn 

voor consistent en effectief closen van 

opportunities. Dit zal waarschijnlijk leiden tot 

vertragingen in het closen van opportunities, 

verliezen van Sales, uitstelgedrag en uitvluchten. 

Gebruik dit rapport om een beter begrip van de 

eigenschap te ontwikkelen en te beginnen met 

het proces van zelfontwikkeling. 
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Sales competenties 

We hebben naar verschillende competenties 

gekeken om het percentage te bepalen dat je in 

elk ervan bezit: 

De details van deze competenties staan in andere 

delen van dit document, daar worden zij gebruikt 

om onze antwoorden en bevindingen uit te 

leggen. De uitleg staat voor elke gedetailleerde 

vaardigheid en helpt je bij een beter begrip van 

de betekenis. 

 Wanneer we onze data en conclusies 

presenteren en doorgaan met het beantwoorden 

van deze belangrijke vragen, zullen de skillseen  

consequent een onderdeel vormen van deze 

antwoorden. Hoewel Sales meer is dan skills - 

strategieën en tactieken - vormen deze 50% van 

de vergelijking. De andere 50% wordt gevormd 

door het Sales-DNA dat het gebruik van deze 

skills moet ondersteunen. 

Het is erg belangrijk dat je begrijpt dat 

verkopers met het juiste Sales-DNA maar met 

weinig skills altijd beter zullen presteren dan 

verkopers met goede skills maar met een 

Sales-DNA dat lager ligt dan gewenst. 

U heeft 67% van de 
Huntercompetentie 

   

en 50% 
op het gebied van het 
ontwikkelen van 
relaties 

   

en 70% 
op het gebied van 
houding en gedrag 
als verkoper 

   

en 100% van de Consultative 
Salescompetentie 

   

en 100% van de 
Qualifiercompetentie 

   

en 78% op het gebied van de 
wijze van presenteren 

   

en 44% van de 
Closercompetentie 

   

en 60% op het gebied van het 
Salesproces 

   

en 63% op het gebied van het 
beheersen van CRM 

   

en 14% 
op het gebied van het 
effectief inzetten van 
'Social Sales' tools 
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Sales-DNA 

De Sales skills of vaardigheden zijn niet de enige 

factoren die jouw Sales bewaamheid 

(capabilities) bepalen. Het Sales-DNA is wat dat 

betreft belangrijker omdat het sales DNA de 

vaardigheden ondersteunt die nodig zijn voor de 

goede inzetbaarheid. Wanneer je Sales-DNA te 

laag is hindert dit dus de inzet al zijn de 

vaardigheden goed ontwikkeld. Je Sales-DNA 

omvat daarmee al je verkoopgerelateerde 

eigenschappen en overtuigingen. Je Sales-DNA is 

opgebouwd uit vijf belangrijke sterktes die de 

grootste impact hebben op je prestatie tijdens 

verkoopgesprekken. Lagere scores wijzen op een 

Sales-DNA dat je verkoopprestaties zal 

belemmeren. 

Doesn’t Need to be Liked - As a strength it 

supports asking questions. As a weakness it 

prevents people from doing anything that they 

believe will upset their prospect, customer, client. 

Controls Emotions – As a strength it supports 

listening and asking questions. As a weakness, it 

prevents people from maintaining control. 

Supportive Beliefs – As a strength, beliefs support 

positive outcomes. As a weakness, beliefs 

sabotage most outcomes. 

Supportive Buy Cycle™ – As a strength it supports 

strategies and tactics for dealing with comparison 

shoppers, price shoppers and indecisive 

prospects. As a weakness, it leaves people 

helpless to defend those undesirable behaviors. 

Comfortable Talking about Money – As a strength 

it supports having an in-depth financial 

conversation. As a weakness it prevents people 

from helping prospects, customers and clients 

from finding the money to pay for your product 

or service. 

Rejection Proof – As a strength it supports 

prospecting for new business. As a weakness, it 

prevents people from getting back on the phone 

after being rejected. 

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%  

 

89% 

 

Deze score wijst erop dat jouw Sales-DNA een 

positief effect heeft op de effectiviteit van je Sales. 

Samenvatting van Sales capaciteiten 

We hebben geanalyseerd: 

 De specifieke vakcompetenties 

 Sales-DNA 

 Het gebruik en/of de uitvoering van een 

Salesproces (verschijnt later in het rapport) 

Samen vormen deze drie elementen de primaire 

bronnen om je huidige verkoopcapaciteit te 

bepalen. 

Jouw algehele Sales capaciteitscore is 

67% 

 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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Wanneer we je actuele Sales capaciteiten 

evalueren, bekijken we alles: skills, competenties 

en Sales-DNA.  Je Salesmanagementvermogen 

vertelt ons waar jij je bevindt t.o.v. je maximale 

potentieel (je optimale 

Salesmanagementpotentieel). Gemiddeld 

genomen zijn je Salescapaciteiten redelijk 

ontwikkeld. Sales Coaching door jouw 

Salesmanagement, samen met een passende 

verkooptraining om je skills verder te verbeteren 

en zwaktes te overwinnen, zal in de loop van de 

tijd je Sales capaciteiten verder significant 

verbeteren. 

HOE GEMOTIVEERD BEN JE EN HOE 

WORD JE GEMOTIVEERD? 

Motivatie is zoals altijd heel belangrijk maar de 

huidige verkoper wordt niet noodzakelijkerwijs 

gemotiveerd door geld. Motivatie kan Intrinsiek 

of Extrinsiek optreden. 

Intrinsieke motivatie wordt gevoed door 

erkenning,  voldoening, plezier, liefde voor het 

vak of zelfs door iets aan anderen te willen 

bewijzen. Intrinsieke motivatie is vaak 

consistenter binnen een langere en complexere 

Sales cycle. 

Extrinsieke motivatie wordt vaak gevoed door 

geld, beloningen, speeltjes, vakanties en 

materiële zaken. De extrinsieke motivatie is 

effectiever binnen een kortere en/of op provisie 

gebaseerde Sales cycle. 

Uw motivatiestijl is: 

Intrinsiek 

 

Uw algehele niveau van motivatie is: 

71% 

 

Je bent intrinsiek gemotiveerd. Je kunt worden 

gedreven door trots, voldoening, meesterschap, 

prestaties, rivaliteit, plezier of erkenning. Je kunt 

zelfs worden gemotiveerd door het feit dat 

anderen het bij het verkeerde eind hebben over 

wat je kunt bereiken. Dit is veeleer een meer 

houdbare motivatie dan een extrinsieke (geld) 

motivatie die vooral op de korte termijn werkt. 

Vanwege de bevrediging die Sales je oplevert, zul 

je zeer waarschijnlijk harder en langer werken, je 

skills verbeteren en ernaar streven je vak te 

beheersen. 

0 20 40 60 80 100

Extrinsiek

Intrinsiek

0 20 40 60 80 100
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Verlangen 

 

Wanneer je nog geen succes in Sales hebt, 

waarborgt jouw goede verlangen (Desire) dat dit 

snel gaat gebeuren. Een groot verlangen, een zeer 

belangrijk element in Sales, zal de juiste prikkel 

geven om buiten je comfort zone te treden en bij 

jezelf de lat hoger te leggen. 

86% 

 

 
Commitment 

 

Een sterk commitment om meer succes in Sales te 

bereiken is een zeer wenselijke sterkte. Je bent 

van mening dat je dit commitment bezit en de 

bevindingen bevestigen dit beeld. Wanneer 

commitment sterk is, is het waarschijnlijker dat je 

nieuwe plannen en tactieken uitvoert die buiten 

je comfort zone vallen. 

70% 

 

 
Plezier aan Sales 

 

Een goed inzicht op het Salesproces zal je verder 

helpen om een goede outlook te ontwikkelen en 

onderhouden. Dit zal je lef en zelfvertrouwen 

positief beïnvloeden. Ga door hiermee!   

 
Persoonlijke doelen 

 

Je lijkt doelen te hebben maar het ontbreekt aan 

een planning. De doelen zijn geen echte doelen 

tot er een datum vaststaat. Zonder deadlines 

gebeuren de dingen niet op het moment dat het 

zou moeten. Dan zijn de resultaten niet zo gunstig 

en moeten we onze verwachtingen naar beneden 

bijstellen. Bovendien is er zonder een datum geen 

echte accountability. Stel een planning op voor je 

doelen. 

 
Zinvolle doelen 

 

Jouw persoonlijke doelen motiveren je voldoende 

om er direct mee aan de slag te gaan en dus 

succes te kunnen hebben. Dat doe je goed! 

 
Plan voor het bereiken van 
persoonlijke doelen  

Je hebt een plan op papier om je doelen te 

managen. Zorg ervoor dat je plan nauwkeurig 

omschrijft, wat je wanneer gedaan moet hebben 

om je doelen te bereiken. Zorg er ook voor dat je 

je plan dagelijks specificeert hoeveel business je 

moet genereren om je doelen te bereiken en de 

daarvoor noodzakelijke acties. 

 
Systeem om vooruitgang te 
volgen  

Heel goed dat je op een structurele manier 

monitoort! Wanneer je dit op een effectieve 

manier doet, zul je in staat zijn om slechte 

maanden en kwartalen te vermijden door jouw 

vermogen om deze ruimschoots van tevoren deze 

te zien aankomen. Blijf je systeem gebruiken en 

verbeteren en je zult al je doelen op een 

consistente manier bereiken. 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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KUN JE BETER WORDEN IN HET 

GENEREREN VAN NIEUWE 

OPPORTUNITIES? 

De Huntercompetentie omvat de eigenschappen 

die nodig zijn voor het genereren van nieuwe 

business. Hoewel het algehele percentage in deze 

competentie van betekenis is, is het minder 

belangrijk dan bepaalde individuele 

eigenschappen. 

Het is vooral belangrijk voor verkopers om deze 

eigenschappen te bezitten: 

 Is consistent op zoek naar prospects 

 Zal op zoek gaan naar prospects 

 Heeft geen behoefte aan erkenning 

 Herstelt van afwijzingen 

 Onderhoudt een volle pijplijn 

Huntercompetentie  

Gebruikt Social Selling tools *  
Woont netwerkevenementen bij  
Acquireert via telefoon en/of onaangekondigd 
bezoek 

 

Krijgt verwijzingen van klanten/netwerk  
Bereikt beslissers  
Maakt afspraken  
Acquireert consistent  
Heeft geen behoefte aan erkenning  
Herstelt van afwijzingen  
Behoudt een volle pijplijn  
Zal acquireren  
Geen perfectionist of dit staat acquisitie niet in 
de weg 

 

 67% 

 
* In de volgende tabel vind je additionele details met 
betrekking tot jouw 'Social Sales' tools. 

Competentie mbt 'social Sales'  

Gebruikt LinkedIn  
Gebruikt Twitter  
Gelinkt met goede relaties  
Post updates om gezien te worden  
LinkedIn Social Sales index score  
Is 'gelinkt' met potentiële klanten  
Genereert leads via 'social Sales'  
 14% 

 

 
Introducties 

 

Je hebt niet voldoende leads of aanbevelingen 

ontvangen om je pijplijn te vullen. Heb je er wel 

om gevraagd? Als je nieuwe klanten moet vinden, 

kun je doorgaan met het voeren van cold calls 

(niet de beste manier om je tijd te besteden) of je 

kunt gesprekken voeren met mensen die je 

daadwerkelijk willen spreken. Ontwikkeling: Stel 

een doel om zoveel mogelijk aanbevelingen 

(referrals) en introducties te hebben om 

eventuele koude gesprekken die je zou moet 

voeren, te vervangen. 

 
Herstelt van afwijzing 

 

Je bent redelijk goed in het hanteren van 

afwijzingen. Dit gewenste stukje Sales-DNA zou je 

gebruik van effectieve verkoopstrategieën en -

technieken moeten ondersteunen en verbeteren. 

Deze sterkte is erg ondersteunend en 

noodzakelijk voor effectief zoeken naar prospects 

en afsluiten van opportunities. 

 
Voorbij gatekeepers komen 

 

Je hebt het vermogen ontwikkeld om voorbij 

gatekeepers te komen en je hebt gedurende het 

proces weinig tijd en energie verspild. Het voor 

de hand liggende voordeel is dat je meer 

afspraken hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je 

consequent een volle pijplijn behoudt en dat je 

goed in vorm bent. Ga zo door. 
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Samenvatting 

je hebt aangegeven dat je bereid bent prospects 

te zoeken maar dat je dit niet consequent genoeg 

doet. Misschien hoef je niet consequent prospects 

te zoeken om je doelen te bereiken. Als je 

resultaten anderzijds niet zo zijn als ze moeten 

zijn, kan een pijplijn vol opportunities alleen 

worden bereikt als je weer consequent prospects 

gaat zoeken. 

 

Jij gelooft dat 

"Ik voel me onprettig bij bepaalde 
aspecten van Sales" 

 

KUN JE BETER WORDEN IN HET 

BEREIKEN VAN BESLISSERS? 

We hebben bekeken of je consistent beslissers 

ontmoet en of je het nodig hebt om aardig 

gevonden te worden. 

 
Beslissers bereiken 

 

Je hebt beslissers bereikt en wanneer je effectief 

handelt, kun je het proces verkorten, het 

werkelijke budget te weten komen, het juiste 

probleem achterhalen en leren wat ervoor nodig 

is om zaken te doen. Ga door met het bereiken 

van deze mensen en maak gebruik van de 

opportunities die ontstaan als je met hen te 

maken hebt. 

 
Hoeft niet aardig te worden 
gevonden  

Jij bent een van de weinige mensen binnen de 

verkoop die het niet nodig hebben dat prospects 

hen aardig vinden. Deze zeer gewenste sterkte in 

jouw Sales-DNA ondersteunt het gebruik van 

strategieën en tactieken om moeilijke vragen te 

stellen, moeilijke gesprekken te voeren en 

prospects uit te dagen in plaats van uitvluchten 

en uitstelgedrag te accepteren. Ga door met 

vrienden maken thuis en klanten genereren op 

het werk.  

Samenvatting 

In de loop van de tijd, en in combinatie met 

andere verbeteringen, zal het bereiken van deze 

mijlpaal jouw Sales cycle beslist verkorten, je 

helpen om concurrentie uit te schakelen, je 

scoringskansen verhogen en je helpen om de 

belangrijkste redenen om te kopen vast te stellen. 

Ervan uitgaand dat je het belang hiervan inziet, 

feliciteren wij je met dit vermogen. Gevorderde 

Sales skills rondom strategie en tactieken kunnen 

je zelfs helpen om dit consistenter te doen. 
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KUN JE JE SALES CYCLE 

OPTIMALISEREN? 

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we 11 

factoren bekeken die historisch gezien een 

kortere Sales cycle ondersteunen. Kortere Sales 

cycles vertonen niet de effecten van vertraagde 

afsluitingen of het verliezen van klanten aan de 

concurrentie. We presenteren in de onderstaande 

tabel de 11 factoren zoals die op jou van 

toepassing zijn. 

 Besluiten nemen – Verkopers die 

aankoopbesluiten nemen zonder erover te 

hoeven nadenken, hebben Sales-DNA dat 

strategieën en tactieken ondersteunt om hun 

prospects besluiten te laten nemen. 

 Consultative seller – Wanneer verkopers 

Consultative Sales kunnen toepassen, kunnen 

zij de overtuigende reden om te kopen 

achterhalen. Dit is een motivator die urgentie 

creëert en de Sales cycle verkort. 

 Qualifier – Wanneer verkopers kwalificeren 

bestaat er minder kans op vroegtijdige 

demonstraties, offertes, voorstellen en 

presentaties die leiden tot vertraging in het 

closen van de transactie of tot het verlies van 

klanten. 

 Accepteert geen uitstelgedrag – Hoe je 

omgaat met teleurstellingen en smoesjes van 

klanten draagt ertoe bij dat je bij de eerst 

volgende mogelijkheid meer succes hebt. 

 Hoeft niet aardig te worden gevonden – Een 

verkoper die niet aardig gevonden hoeft te 

worden, is niet bang voor meningsverschillen 

en accepteert minder snel excuses van 

klanten en uitstel.  

 Heeft emoties onder controle – Wanneer 

verkopers in het heetst van de strijd niet in 

paniek of te opgewonden raken als zij horen 

wat zij willen horen, dan kunnen zij het 

Salesproces effectiever onder controle 

houden. 

 In staat om financiën te bespreken – Wanneer 

verkopers in staat zijn om financiën te 

bespreken, zijn zij beter in staat om het 

werkelijke budget te achterhalen en de 

mogelijkheid van de prospect om het uit te 

geven. Dat leidt ertoe dat de meeste 

vertragingen op grond van financiën kunnen 

worden voorkomen. 

 Bestand tegen afwijzing – Wanneer verkopers 

niet worden beïnvloed door afwijzing, zullen 

zij eerder goede, moeilijke, tijdige vragen 

stellen, zelfs als het antwoord in een "nee" 

zou kunnen resulteren. 

 Gezonde scepsis – Wanneer verkopers een 

gezonde scepsis bezitten kunnen zij 

voorkomen dat zij horen wat ze willen horen, 

uitstelgedrag niet voor beloften aanzien en 

een beter gevoel hebben voor het bepalen van 

realistische verwachtingen. 

 Ondersteunende overtuigingen – Wanneer 

verkopers overtuigingen hebben die ideale 

verkoopresultaten ondersteunen, dan zijn zij 

succesvoller. 

 Effectief Salesproces – Wanneer het 

Salesproces geschikt is voor herhaalbare en 

wenselijke resultaten, hebben Sales cycles de 

neiging veel korter te worden, terwijl 

conversieverhoudingen de neiging hebben 

veel hoger te zijn. 
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Factoren  

Besluiten nemen  
Consultative seller  
Qualifier  
Accepteert geen uitstelgedrag  
Hoeft niet aardig te worden gevonden  
Heeft emoties onder controle  
In staat om financiën te bespreken  
Bestand tegen afwijzing  
Gezonde scepsis  
Ondersteunende overtuigingen  
Effectief Salesproces  
 8 

 

 
Besluitvorming 

 

Je maakt op tijd je aankoopbesluiten en deze 

ondersteunende gedachte/gewoonte helpt je 

erbij om prospects over te halen om op tijd 

besluiten te nemen, vooral als je een effectieve 

strategie of tactiek gebruikt. Bij het op tijd 

beslissen, zul je ten slotte het merendeel van je 

prospects ertoe krijgen, besluiten te nemen bij de 

eerste gelegenheid tot closen. Zij die geen 

besluiten kunnen nemen, vormen dan de 

uitzondering. 

 
Succesvol in het vermijden 
van de acceptatie van 
teleurstellingen 

 

Prospects liegen vaak; verkopers moeten dan 

zien om te gaan met hun uitvluchten en 

uitstelgedrag. Dat overkomt nieuwe verkopers en 

het overkomt jou ook. Je bent zeer welwillend 

geweest, begrijpt hun uitvluchten en hoopt dat zij 

hun beloften waarmaken. Kostbare tijd wordt 

verspild als je continu mensen belt die jou niet 

echt willen spreken. Ontwikkeling: Het is nuttig 

als je sterk genoeg wordt om dit uitstelgedrag om 

te zetten in concrete vervolgstappen en 

beslissingen. 

 
Beheerst emoties 

 

Wanneer je prospect je overrompelt of net dat 

bezwaar opwerpt dat je niet wilde horen, word je 

soms emotioneel. Dit gebeurt als je denkt, 

analyseert, plannen maakt, piekert, creatief wordt 

of opgewonden raakt. In plaats van naar je 

prospect te luisteren, hoor je je eigen stem een 

reactie opdreunen, waardoor je de objectiviteit 

verliest en daardoor de controle over het 

gesprek. De juiste reactie schiet je niet te binnen 

en je moet uiteindelijk vechten om te overleven. 

Ontwikkeling: Leer je gedachten en emoties te 

beheersen. Stel de situaties vast waarin je 

kwetsbaar wordt en oefen je reacties door 

rollenspellen, totdat je deze letterlijk in je slaap 

aankunt. 

 
Over financiën praten 

 

Je hebt goede eigenschap om met gemak over 

geld te praten. Dit ondersteunt je kwaliteit om 

diepgaande financiële gesprekken met klanten en 

prospects te kunnen hebben. Gesprekken als deze 

helpen je bij het vaststellen van het budget voor 

jouw oplossing. Dit ondersteunt ook je pogingen 

om prospects te helpen bij het "vinden van geld" 

als zij "onvoldoende geld" in hun budget hebben. 
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Gezonde scepsis 

 

Je vertrouwt mensen en dat is niet verkeerd - 

maar in de toekomst zou je sceptischer moeten 

zijn over datgene wat je prospects zeggen. De 

omgang met een prospect verschilt van de 

omgang met vrienden. Prospects zijn op hun qui-

vive, terwijl zij in het gezelschap van vrienden 

veel minder of helemaal niet op hun hoede zijn. 

Wanneer je prospects te veel vertrouwt, stel je 

misschien niet voldoende vragen, stel je de 

verkeerde vragen, zie je uitstelgedrag voor 

beloften aan en verspil je tijd met prospects die 

niet van jou zullen kopen. Ontwikkeling: 

Accepteer datgene, wat je prospects zeggen niet 

kritiekloos, omdat het datgene is, wat je wilt 

horen. Herken dat de reden van je prospects voor 

de vertraging waarschijnlijk een smoesje of 

uitvlucht is. 

 
Salesproces 

 

Soms doe je dingen die effect hebben, soms 

helaas ook niet. Een consistenter, op mijlpalen 

gericht Salesproces levert consistentere 

resultaten op. Een bouwvakker kan geen huis 

bouwen zonder een ontwerp en een 

softwareontwikkelaar kan geen programma 

schrijven zonder een stroomschema, 

elektrotechnici bouwen geen printplaten zonder 

schematische diagrammen,  en proberen te 

verkopen zonder een effectief plan - proces; het 

Salesproces, leidt in het gunstigste geval tot 

onsamenhangende resultaten. Bepaal welke 

agenda en actiepunten bij elk gesprek moeten 

plaatsvinden, in welke volgorde deze punten 

moeten plaatsvinden en zorg dat dit gebeurt. In 

zijn simpelste vorm omvat een Salesproces 

verschillende fases, waarin je een opportunity 

vontwikkelt van  - suspect -  naar prospect - in 

gekwalificeerd - in af te sluiten - in afgesloten. 

Voeg de milestones met actiepunten op het 

salesproces voor jouw opportunities in. 

Samenvatting 

Je bezit een klein gedeelte van de 11 factoren die 

een kortere Sales cycle ondersteunen. Wij zijn 

van mening dat je Sales cycle kan worden 

ingekort door een formeel, gestructureerd, op 

mijlpalen gericht Salesproces te volgen. De 

andere factoren zijn belangrijk, maar het 

Salesproces zal het meeste effect hebben.  

 

Jij gelooft dat 

"Ik moet mijn prospects informeren" 

 

 

Jij gelooft dat 

"Ik heb een lange Sales cycle" 
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Jij gelooft dat 

"Ik snap het als mijn prospects willen 
vergelijken" 

 

KUN JIJ MEER CONSULTATIVE SALES 

INZETTEN? 

De Consultative seller 

Verkopen is sinds 2008 ingrijpend veranderd. De 

grootste veranderingen zijn: 

 Het is moeilijker om prospects te bereiken 

 Prospects hebben geen tijd om je te 

ontmoeten 

 Er is veel meer weerstand 

 Verkopers worden vaak later in de Sales cycle 

geconsulteerd 

 Mensen zijn veel gevoeliger voor de prijs 

 Prospects zijn voorzichtiger en 

conservatiever, waaraan zij hun geld uitgeven 

 Er is een grotere behoefte om zich te 

onderscheiden 

Consultative Sales is een aanpak die verkopers 

helpt met de bovengenoemde punten. Het is de 

meest verkeerd geïnterpreteerde term binnen de 

verkoop. De meeste mensen zijn van mening dat 

een verkoper vragen moet stellen, een vraagstuk 

moet vaststellen en een oplossing moet 

aanbieden. Dit is op zich niet verkeerd, maar het 

schiet tekort wat betreft de bedoelde betekenis 

en de meeste verkopers verkopen niet op deze 

manier. In plaats daarvan hebben zij enkele 

voorbereide vragen, stellen er een paar, en als 

een vraag tot een probleem leidt beginnen zij 

over een oplossing te praten. 

Wanneer Consultative Sales correct wordt 

uitgevoerd, kan het een verkoper helpen om zich 

te onderscheiden, waarde te verkopen en soms 

als trusted advisor te worden beschouwd. Dit kan 

alleen gebeuren, nadat een verkoper voldoende 

vragen (tientallen) heeft gesteld om zo breed en 

diep mogelijk te gaan, wat leidt tot een gesprek 

over problemen, opportunities, implicaties, de 

mensen die het betreft en potentiële resultaten. 

Consultative Sales berust weliswaar op goed 

ontwikkelde vraagskills, maar even goed 

ontwikkelde luisterskills zijn minstens zo 

belangrijk. 

Consultative Salescompetentie  

Stelt goede vragen  
Stelt voldoende vragen  
Ontwikkelt sterke relaties *  
Presenteert op het juiste moment  
Achterhaalt problemen  
Begrijpt hoe prospects zullen kopen  
Beschouwt niets als vanzelfsprekend  
In staat om lastige vragen te stellen  
In staat om rustig te luisteren/vragen te stellen  
 100% 

 
* In de volgende tabel vind je additionele details met 
betrekking tot hoe goed je relaties ontwikkelt. 

Competentie mbt ontwikkelen van relaties  

Ontwikkelt snel relaties  
Ontwikkelt hechte relaties met de tijd  
Klanten blijven bij je als je voor een andere 
organsiatie gaat werken 

 

De relatie is een zeer belangrijkste factor om 
succesvol in Sales te zijn 

 

Heeft de overtuiging dat het creëren van 
vrienschap de allerbelangrijkste eigenschap is 

 

Is extravert  
 50% 
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Relaties ontwikkelen op een 
vroeg tijdstip in het 
Salesproces 

 

Jouw kwaliteit om snel relaties te leggen, helpt je 

om de prospects zich comfortabel te laten voelen 

bij het delen van belangrijke informatie. Dit geeft 

je meer controle en een kortere verkoopcyclus. 

Ontwikkeling: Ga door met het vroeg ontwikkelen 

van relaties tijdens het eerste gesprek en gebruik 

dat bij het verzamelen van zoveel mogelijk 

relevante informatie als je kunt.  

 
Goede vragen stellen 

 

Je lijkt je comfortabel te voelen bij het stellen van 

vragen, slechts enkele verkopers bereiken dit. 

Goede vragen helpen je belangrijke informatie te 

verkijgen, je te onderscheiden van je concurrentie 

en je Salesproces te verkorten. Ga door met het 

stellen van goede vragen en probeer nog een 

vraag te stellen als je denkt dat je voldoende hebt 

gevraagd. 

 
Voldoende vragen stellen 

 

Je heeft geleerd hoe belangrijk het is om het 

gesprek tijdens verkoopgesprekken niet te 

domineren Je hebt waarschijnlijk betere 

luisterskills, stelt betere vragen en begrijpt veel 

beter wat jouw prospects van je nodig hebben. 

Blijf meer vragen stellen en moedig je prospects 

aan om hun zorgen, angsten, frustraties, 

verwachtingen, problemen, budgetten, meningen, 

wensen en gevoelens met je te delen. 

 
Legt de daadwerkelijke 
redenen om te kopen bloot  

Je hebt enigszins succes bij het achterhalen van 

de redenen waarom je prospects bij jou kopen. Je 

zult deze redenen eerder aanspreken in 

voorstellen en presentaties die je moet geven en 

dit zal je een voorsprong op de concurrentie 

geven.  

 
Hoe prospects tot een 
beslissing komen te kopen  

Je lijkt het goed onder de knie te hebben, je 

prospects te laten vertellen hoe zij de beslissing 

nemen om van jou te kopen. Dit is veel beter dan 

dit belangrijke detail aan het toeval over te laten. 

Gefeliciteerd, dit is een zelden in de praktijk 

gebrachte, verkeerd begrepen strategie die je 

enorm veel voordeel boven je concurrentie geeft. 

 
Succesvol in het vermijden 
van het doen van aannames  

Je lijkt nauwelijks aannames te doen tijdens je 

verkoopgesprekken en dat is erg goed! Hoewel je 

erg intuïtief zou kunnen zijn, hebben verkopers 

die afgaan op hun intuïtie het meestal bij het 

verkeerde eind. Er bestaat geen betere informatie 

dan feitelijke informatie. Ontwikkeling: Ga door 

met het hardop uitspreken van aannames en geef 

je prospect de kans om dit te bevestigen of 

corrigeren. 

 
Bekwaamheid om moeilijke 
vragen te stellen 

 

Zoals gezegd, is het niet nodig dat mensen je 

aardig vinden, dat zal je helpen bij deze 

competentie. We verwijzen je naar de uitleg van 

de Hunter competentie. 
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De kwaliteit om rustig te 
luisteren/vragen te stellen 

 

Zoals eerder besproken;  je eigenschap om je 

emoties onder controle te houden zorgt ervoor 

dat je beter kan luisteren en vragen stellen. We 

verwijzen je naar de uitleg van de Hunter 

competentie. 

 
Vertrouwen opbouwen 

 

Objective Management Group CEO, Dave Kurlan, 

heeft onlangs een rapport gepubliceerd, "The 

Trust Project - When and Why Salespeople Aren't 

Trusted." Het onthulde dat verkopers in het 

algemeen niet worden vertrouwd, vooral door 

vrouwen. In sommige bedrijfstakken is het erger 

(levensverzekeringen, automotive, 

bouwbedrijven) dan in andere (zakelijke 

dienstverlening, industriële verkoop) en 

verkopers, vooral jonge mannen, moeten 

vertrouwen opbouwen om een kans op succes te 

hebben. 

Ontwikkeling: Je zou je vermogen moeten 

ontwikkelen om vertrouwen op te bouwen en 

integriteit te tonen. Dit is belangrijker dan ooit, 

ons laatste onderzoek laat zien dat dit een groot 

verschil kan maken - misschien wel meer dan 

prijs en kwaliteit. 

Samenvatting 

Over het algemeen bezit je meer Consultative 

Selling Skills dan wij normaliter tegenkomen! 

Hoewel er nog steeds ruimte is voor verbetering 

ligt er een aardige basis. Met behulp van 

advanced vaardigheidstraining en -Coaching, zul 

je erin slagen de Consultative Sales aanpak nog 

beter te beheersen. 

KUN JIJ OP EEN EFFECTIEVERE MANIER 

WAARDE VERKOPEN? 

Wanneer verkopers van mening zijn dat zij een 

scherpere prijs of de laagste prijs nodig hebben 

om de transactie binnen te halen is de kans vrij 

groot dat zij de toegevoegde waarde niet effectief 

verkopen. Om te achterhalen of jij effectiever 

waarde kunt verkopen hebben wij de volgende, in 

de onderstaande tabel opgevoerde factoren 

bekeken: 

 Daadwerkelijke redenen – De goede 

eigenschap van een verkoper om de 

werkelijke aankoopredenen van een prospect 

te achterhalen helpt hem de echte waarde in 

de opportunity te ontdekken. 

 Waardekoper – Wanneer verkopers waarde 

inkopen in plaats van de laagste prijs te 

zoeken, is het waarschijnlijker dat zij effectief 

zijn in het verkopen van waarde. Verkopers 

die op prijs inkopen hebben de meeste moeite 

om de marges in stand te houden, waarde te 

creëren en verkopen en met concurrenten 

met lagere prijzen te concurreren. 

 Vermogen om zich te onderscheiden – Een 

goede eerste indruk maken, onderscheidt je 

van de menigte waardoor je doorgaans meer 

en betere aandacht krijgt dan je concurrentie. 

 In staat om financiën te bespreken – Wanneer 

een verkoper zich ongemakkelijk voelt bij een 

financieel gesprek kan dit een aanzienlijk 

negatieve invloed hebben op elke kans, als 

het de prospect aan geld ontbreekt of hij de 

meerwaarde van het voorstel niet ziet. 

 Hoge drempel voor geld – Een verkoper met 

een hoge gelddrempel moet in staat zijn om 

veel geld te vragen (niet te verwarren met in 

staat om financiën te bespreken) zonder zich 

druk te maken over het feit dat het voor 

hemzelf "een heleboel geld" is. 
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 Sales specifieke skills – Betere skills leiden tot 

meer succes wanneer van verkopers wordt 

geëist om waarde te verkopen. 

 
Factoren  

Daadwerkelijke redenen  
Waardekoper  
Vermogen om zich te onderscheiden  
In staat om financiën te bespreken  
Hoge drempel voor geld  
Sales specifieke skills  
 6 

 

 
Marges 

 

Omdat jij op waarde aankoopt betaal je soms 

meer om meer te krijgen. Daardoor zul je minder 

kwetsbaar zijn voor prospects die de laagste prijs 

zoeken. Op waarde aankopen ondersteunt 

effectief verkopen meer dan het zoeken naar de 

laagste prijs maar is niet zo ondersteunend als 

wanneer de prijs er helemaal niet toe doet. 

Probeer dit gedrag verder te verbeteren totdat je 

niet langer begrijpt waarom een prospect een 

lagere prijs zou willen. Als je gevoelig bent voor 

de behoefte aan een lagere prijs zul je uiteindelijk 

de winstmarge of de transactie verliezen. 

 
Klanten/prospects die 
vergelijken  

Je vergelijkt eerst wanneer je een grote aankoop 

doet. Hier is niet mis mee, maar het kan je 

verkoopsucces belemmeren. Wanneer je de 

markt verkent en vergelijkingen maakt kan dit 

ertoe leiden dat je hetzelfde gedrag van prospects 

accepteert die jou met anderen willen 

vergelijken. Ontwikkeling: Verander deze 

belemmerende overtuiging/gedrag door slechts 

één detailhandelaar te kiezen van wie je wilt 

kopen. Wanneer dit uiteindelijk normaal wordt 

zul je het niet langer begrijpen wanneer jouw 

prospects ú willen vergelijken. Dan zul je in staat 

zijn om enkele van je effectieve strategieën en 

tactieken te gebruiken om je prospects te 

ontmoedigen vergelijkend in te kopen in plaats 

van hun dit toe te staan. 

 
Geldtolerantie 

 

Jij hebt een redelijk idee over hoeveel geld "een 

heleboel" is. Dit zou je moeten helpen met 

prospects die van mening zijn dat je "te veel" geld 

vraagt voor datgene wat je verkoopt. Aangezien 

het voor jou niet "te veel" is, worden je pogingen 

om hun waarneming te veranderen door deze 

krachtige overtuiging ondersteund. 

Samenvatting 

Jij bent in staat waarde te verkopen, je beschikt 

over het belangrijkste element om waarde te 

verkopen – de manier waarop je waarde koopt 

voor jezelf. 
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KUN JIJ OP EEN EFFECTIEVERE MANIER 

OPPORTUNITIES CLOSEN? 

De Closercompetentie 

De  Closer Competency (Closing-skills) 

ondersteunen ons bij het begrijpen of je al dan 

niet de eigenschappen bezit om gekwalificeerde 

opportunities te coverteren tot deals - contracten. 

Vaak is er sprake van vertraging doordat 

opportunities te laat worden afgesloten. Te meer 

als je je achteraf realiseert dat je daartoe best 

eerder in staat was geweest. Veel sales mensen 

vinden dit lastig omdat ze het gevoel hebben niet 

in controle te zijn over het sales proces.   

Terwijl de 'Closing'competentie uiteenzet wat je 

tot stand kunt brengen op het moment dat de 

deal wordt afgesloten, heeft closen meer te 

maken met factoren die aan deze stap in het 

Salesproces voorafgaan, de meeste hiervan 

hebben we al besproken: 

 Consultative Sales skills 

 Qualifyingskills 

 Salesproces (later in het document) 

 Houding en gedrag als verkoper (later in dit 

hoofdstuk) 

 Presenteren (later in dit hoofdstuk) 

De Closercompetentie  

Krijgt de prospect zover een beslissing te 
nemen 

 

Zal offertes op het juiste moment maken  
Zal de beslisser ontmoeten   
Zal een manier vinden om de deal te closen  
Zal niet overmatig geduldig zijn  
Zal waarschijnlijk niet door uitstelgedrag 
worden ontspoord 

 

Accepteert waarschijnlijk geen "Ik moet erover 
nadenken" 

 

Hoopt niet op aardig te worden gevonden  
Op het moment dat de deal 'closed' blijf je 
scherp 

 

 44% 

 

 
Prospects overhalen om 
beslissingen te nemen  

Je hebt niet samengewerkt met je prospect en 

bent niet van tevoren overeengekomen wanneer 

besluitvorming zal plaatsvinden. Wanneer er van 

tevoren geen overeenstemming bestaat over 

beslissingen, kunnen jouw Sales cycles langer 

duren dan noodzakelijk en je presentaties en 

voorstellen zullen waarschijnlijk niet tot een 

besluit leiden. Ontwikkeling: Je zou moeten 

streven naar overeenstemming over de volgende 

stappen door vast te stellen, wat er vervolgens 

moet gebeuren (vorm - niet resultaat) en je 

prospect moet hiermee akkoord laten gaan. 

 
Timing van offertes en/of 
voorstellen  

Het is fijn om de voorstellen (en offertes) die je 

opstelt positief af te sluiten en in jou geval zijn de 

meeste voorstellen ook succesvol. Je verspilt 

bijvoorbeeld geen tijd met de voorbereiding van 

offertes die tot niets leiden of waar geen sterk 

commitment van je klant achter zit. Je werkt 

efficient en weet van tevoren of je de 

opportunities zult afsluiten of niet. Blijf daar op 

letten en richt je alleen op opportunities die tot 

iets gaan leiden. 
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Urgentie om opportunities af 
te sluiten  

Je dient waarschijnlijk je drang om opportunities 

af te sluiten te ontwikkelen. Het is voor jou 

waarschijnlijk moeilijker om opportunities bij 

een eerste poging af te sluiten, omdat het je aan 

een krachtige urgency ontbreekt. 

Verkoopgesprekken eindigen vaak zonder 

beslissing en je vermijdt vermoedelijk moeilijke 

vragen. Ontwikkeling: Ontwikkel deze drang door 

meer belang te hechten aan de voltooiing van het 

Salesproces en ten slotte de opportunity af te 

sluiten bij de eerste gelegenheid die zich 

voordoet. 

 
Bekwaamheid om Sales 
cycles te verkorten  

Op dit moment lijk je niet voldoende 

bekwaamheid te bezitten om je Sales cycles te 

verkorten. Dit mag dan wel teleurstellend zijn, 

maar hier zie je enkele redenen die daaraan ten 

grondslag liggen . Je bent in de gelegenheid om 

enkele veranderingen aan te brengen die je in 

staat stellen om je Sales cycle in de toekomst 

aanzienlijk te verkorten. 

Houding en gedrag als verkoper 

Hoewel de effectiviteit van verkoop vooral aan 

omzet wordt afgemeten, is verkoop meer dan 

alleen het eindresultaat. Veel te vaak is het 

eindresultaat gewoon de som van alle 

onderdelen, een bijproduct van de motivatie, 

vastberadenheid, sterktes, skills, vakcompetentie, 

strategieën, tactieken en unieke eigenschappen 

van de verkoper. 

In de volgende tabel zie je de kwaliteiten die de 

unieke eigenschappen ondersteunen en of je in 

staat bent om je producten, diensten en bedrijf 

effectief te positioneren en een memorabele 

indruk te maken. 

Een vlaggetje symboliseert dat je voor deze 

specifieke kwaliteit noch sterk, noch zwak scoort. 

De houding- en gedragscompetentie  

Goede outlook  
Goed zelfbeeld  
Heeft emoties onder controle  
Neemt verantwoordelijkheid  
Werkt onafhankelijk  
Doelgericht  
Bouwt snel relaties op  
Is een probleemoplosser  
Consultative Salescompetentie - 100%  
Sales optimisme  
Verkoopassertiviteit 
(Constant assertief) 

 

Verkoopt empathisch  
 70% 

 

 
Outlook 

 

Je hebt een zeer sterke, positieve outlook. Goede 

outlook heeft een positieve invloed op lef en kan 

je helpen om in de meest uitdagende situaties het 

hoofd koel te houden. 

 
Zelfbeeld 

 

Zelfverzekerdheid en een goed beeld van je zelf 

hebben, is een cruciale eigenschap voor sales. Een 

sterk zelfbeeld helpt je ook om beter met 

negatieve kritiek om te gaan. Zelfverzekeredheid 

is van groot belang voor jouw lef (durf) in sales 

en hebben een ondersteunende invloed op jouw 

sales strategien en tactieken. 
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Verantwoordelijkheid nemen 

 

Je doet niet aan 'Excuse-making'  Je neemt de 

verantwoordelijkheid wanneer je de gewenste 

resultaten niet behaalt en dit legt een goede basis 

voor verbetering en verandering. 

 
Onafhankelijk werken 

 

Je bent geneigd meer plezier te hebben aan 

werken in een team dan wanneer je alleen werkt, 

onafhankelijk van het team. Je zou je kunnen 

afvragen of alleen werken al dan niet invloed 

heeft op je energie, prestaties en effectiviteit. 

 
Empathie 

 

Je bent empathisch, en wel in een neutraliserende 

verhouding. Je bezit een beetje 'goede' empathie, 

dit helpt je om je in te leven in de problemen en 

uitdagingen van jouw prospects. Je bezit ook een 

beetje 'minder goede' empathie, waardoor je te 

gevoelig bent voor de uitvluchten, uitstelgedrag 

en excuses van jouw prospects. 

Presenteren 

Wij bekijken de manier van presenteren 

waarschijnlijk op een andere manier waarop jij 

het ziet vanuit het verleden. De huidige moderne 

verkoper moet adviserend verkopen en 

oplossingen presenteren aan volledig 

gekwalificeerde prospects. De meeste verkopers 

verzuimen om dit te doen en presenteren veel te 

vroeg in het Salesproces. We zullen jouw 

verkoopgedrag en -resultaten analyseren en 

uitleggen of het presenteren op het juiste tijdstip, 

aan de juiste mensen en om de juiste redenen 

plaatsvindt. We zullen ook laten zien of je al dan 

niet te presentatiegericht bent. Dit doen we door 

je neiging naar presenteren vast te stellen of de 

mate waarin je erop vertrouwt dat presentaties 

zorgen voor orders. 

Aanpak en context van presentaties  

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 onderwijzen en 
presenteren 

 

Niet genoodzaakt tot voorstellen of offertes 
maken 

 

Stelt voldoende vragen  
Beschouwt niets als vanzelfsprekend  
 78% 

 
Gecombineerde impact van de 
competenties 

Deze tabel toont de gecombineerde invloed van 

de vijf factoren die invloed hebben op het 

afsluiten van opportunities. 
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Factoren  

Salesproces  
Houding en gedrag  
Consultative seller  
Qualifier  
Closer  
Presenteren  
 4 

 
Samenvatting 

Jij bezit een aantal van de basiselementen om een 

effectievere Closer te zijn nadat je een passende 

Salestraining (en Coaching) hebt doorlopen. 

 

Jij gelooft dat 

"Ik snap het als mijn prospects willen 
vergelijken" 

 

 

Jij gelooft dat 

"Enig gebrek aan resultaten is te wijten 
aan mijn concurrenten" 

 

VOLG JIJ EEN EFFECTIEF 

SALESPROCES? 

Het is uiterst belangrijk om een op maat 

gemaakt op mijlpalen gericht Salesproces te 

hebben. Zonder dit proces kan er veel tijd 

worden verspild aan een bepaalde prospect in 

een bepaalde Sales cycle, wanneer cruciale 

mijlpalen zonder het te weten worden 

overgeslagen. Een effectief proces verzekert 

consistente, positieve resultaten en zorgt er over 

het algemeen voor dat je je waardevolle tijd niet 

verspilt aan opportunities die je 

hoogstwaarschijnlijk niet zult closen, vooral 

wanneer Sales cycles lang zijn. Ongetwijfeld 

levert een effectief Salesproces met duidelijk 

gedefinieerde mijlpalen consistentere, 

voorspelbaardere en winstgevendere resultaten 

op. 

Competentie mbt Sales proces  

Heeft en/of volgt een effectief proces  
Volgt de verschillende fasen en stappen  
Proces heeft voornamelijk belangrijke mijlpalen  
Proces heeft de juiste volgorde  
Heeft een effectieve benadering  
Gebaseerd op relatie  
Consistente en effectieve resultaten  
Weinig verloren tijd  
Beheerst CRM *  
 56% 

 
* In de volgende tabel vind je additionele details met 
betrekking tot jouw vertrouwdheid met CRM en gebruik 
daarvan. 

Competentie mbt het begrijpen van CRM  

Gebruikt op dit moment CRM  
Monitort of de doelstellingen zijn gerealiseerd 
binnen het Salesproces 

 

Maakt overal gespreksverslagen van  
Werkt minimaal eenmaal per dag CRM bij  
Heeft ervaring met verschillende CRM 
applicaties 

 

Competente CRM gebruiker  
Werkt hoofdzakelijk vanuit CRM  
Omarmt CRM  
 63% 

 
Zoals gezegd beschik je niet over een effectief 

Salesproces. Je bezit echter wel elementen die dit 

positief kunnen verbeteren waardoor je het 

Salesproces met training en Coaching verder kan 

ontwikkelen. 

 
Beheersing van het 
Salesproces  

Je doet veel van de dingen die je kunnen helpen 

om je verkoopgesprekken te controleren. Het is 

wenselijk om het gesprek te beheersen, maar 

alleen als de prospect niet in de gaten heeft dat jij 

de controle heeft. Houd rekening met de andere 

suggesties in deze evaluatie die je kunnen helpen 

je vermogen te verbeteren om gesprekken op een 

subtiele manier onder controle te houden. 
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Vermijdt het verdoen van tijd 
aan ongekwalificeerde 
prospects 

 

Je moet erkennen dat je veel te veel tijd investeert 

in prospects die niet kopen. Dit is zeer 

ontmoedigend, vaak demoraliserend en zeer 

kostbaar. Het kan vaak het resultaat zijn van het 

onvermogen om contact te leggen met de 

uiteindelijke beslissers, de echte budgetten te 

achterhalen en commitment te verkrijgen. 

Ontwikkeling: Als je een effectiever Salesproces 

implementeert, zal deze tijdverspilling 

aanzienlijk verminderen. Tot dan toe zou je 

selectiever met je tijd kunnen omgaan. 

 
Vermijdt inkopers bij de start 
van een Salesproces  

Je bent je er bewust van geworden dat inkopers 

zelden in staat zijn om ja te zeggen en hun 

voornaamste belang het verkrijgen van de laagste 

prijs is. Sales begint of gebeurt niet met inkopers, 

hoewel het daar wel wordt afgerond. Je start je 

Salesproces met mensen die problemen hebben 

die jij kunt oplossen. Dit is veel effectiever en als 

je eerst aan hen verkoopt, en indien absoluut 

noodzakelijk, inkoop er later bij betrekt, krijgt je 

betere resultaten. 

 
Het budget achterhalen 

 

Jij krijgt je prospects zover dat zij hun werkelijke 

budget vroeg in het Salesproces met je delen. Dit 

kan je Sales cycle verkorten, je voorsprong geven 

op je concurrenten en de tijd verminderen die 

nodig is om een passende, betaalbare oplossing 

voor te stellen. 

 
Follow up gesprekken 

 

Je volharding lijkt een van jouw belangrijkste 

sales kwaliteiten. Als iemand een doorzetter 

nodig heeft, dan ben jij daar de juiste man of 

vrouw voor. Doorgaans accepteer je geen excuses 

of verlies en weiger je je tijd te verliezen aan iets 

dat niet gaat gebeuren. Ontwikkeling: Reageer 

voorzichtig op uitstel van je klanten, maar 

probeer ook wat begrip te tonen door de klant 

zelf met een oplossing c.q. passende afspraak te 

laten komen.  

KUN JE SALES ACCURATER 

VOORSPELLEN? 

De pijplijn is een algemeen gebruikte term voor 

de stroom van opportunities die door jou worden 

beheerd. Nieuwe opportunities komen de pijplijn 

binnen en verkochte of verloren opportunities 

verlaten de pijplijn. Het is een zeer eenvoudig 

concept met belangrijke gevolgen. De pijplijn kan 

worden weergegeven als een nutteloze 

spreadsheet of het kan de allerbelangrijkste 

voorspeller van succes in de gehele business zijn. 

Wanneer dit effectief wordt gebruikt, weet je 

altijd of het aantal opportunities in de pijplijn 

voldoende is om jouw doelen of quota te steunen. 

Wanneer je effectief kwalificeert, zal er meer 

accuratesse ontstaan op het gebied van 

omzetvoorspelling en geschatte afsluitdata. 

Wanneer de pijplijn de belangrijkste voorspeller 

van toekomstig zakelijk succes is, hoe presteer je 

dan op dat vlak? 
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Pijplijnanalyse 

We hebben een pijplijnanalyse uitgevoerd, 

waarin aan je werd gevraagd om informatie te 

geven over 4 opportunities die aan het einde van 

de pijplijn zitten en klaar zijn voor een voorstel. 

We hebben deze informatie geanalyseerd 

inclusief de gemaakte afspraken en jouw begrip 

en, indien aanwezig, inlichtingen over de 

concurrentie en de waarschijnlijkheid van het 

afsluiten van de deal. We hebben bepaald dat de 

algehele kwaliteit van jouw pijplijn Middel is. 

Pijplijnkwaliteit per opportunitie 

Opportunitie Kwaliteit 

I'm No Angel Hoog 

Queen of Hearts Middel 

Slip Away Middel 

 
Opnieuw gefaseerde pijplijn 

We hebben je pijplijn ook opnieuw 

gekwalificeerd. Als we een volledige pijplijn 

beschouwen en niet alleen de opportunities die 

klaar zijn voor een voorstel, ziet de pijplijn eruit 

als de onderstaande ideale pijplijn. 

 

Omdat we de analyse echter alleen doen voor je 

opportunities die klaar zijn voor een voorstel, 

moet de pijplijn lijken op de onderstaande 

afbeelding, waarbij alle opportunities hetzij in de 

gekwalificeerde, hetzij in de afsluitbare fases 

verschijnen. 

 

In de meeste bedrijven slaan verkopers stappen 

over, kwalificeren niet grondig, stellen 

onvoldoende vragen en laten het na om hun 

twijfel uit te spreken over de werkelijke 

slagingskans van de opportunities. In de meeste 

gevallen zijn deze opportunities niet echt klaar 

voor een voorstel, dus kwalificeren we de pijplijn 

opnieuw gebaseerd op de informatie die je 

daadwerkelijk hebt verstrekt. Je 

geherkwalificeerde pijplijn staat hieronder. 
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Houd er rekening mee dat de kwaliteit van de 

pijplijn en de fase van de pijplijn twee 

verschillende bevindingen zijn. Kwaliteit 

verwijst naar de informatie die wordt onthult, 

terwijl de fase vaststelt, hoe ver een opportunitie 

daadwerkelijk in het Salesproces is gevorderd. 

Daarom is het mogelijk om een hoge kwaliteit 

pijplijn te hebben met een hoog percentage 

opportunities die achteruit zijn bewogen naar de 

suspect- en/of prospectfase. 

Jouw geherkwalificeerde pijplijn bevat 

opportunities die zich hoofdzakelijk in een vroege 

fase bevinden. Dit is een waarschuwing en geeft 

aan dat je je opportunities niet effectief 

kwalificeert. Dit kan het gevolg zijn van het 

overslaan van kwalificeren, prospects die niet 

meewerken, prospects die niet op de 

kwalificerende vragen antwoorden of het 

vertrouwen op vage en/of onware antwoorden. 

 

Jij gelooft dat 

"Prospects zijn eerlijk" 

 
De Qualifiercompetentie 

De Qualifier competentie helpt ons begrijpen hoe 

grondig je je opportunities kwalificeert. Hier is 

het percentage een nauwkeurige leidraad over 

hoe goed, hoe vaak en hoe effectief je kwalificeert. 

Houd er rekening mee dat deze competentie een 

zeer grote invloed heeft op de accuratesse van 

jouw pijplijn en voorspelling. 

De Qualifiercompetentie  

Achterhaalt het echte budget  
Ontmoet beslissers  
Weet waarom zij zouden kopen  
Kent het beslissingsproces  
Stelt over alles vragen  
Zal financiën bespreken  
Hanteert hoge prijsstellingen goed  
De behoefte om aardig gevonden te worden zit 
niet in de weg  

 

In staat om in het moment te blijven  
Belemmerende overtuigingen vormen geen 
obstakel 

 

 100% 

 
Aan de pijplijn gerelateerde 
competenties 

De volgende vier competenties 

vertegenwoordigen de relatie tussen jou en je 

pijplijn. De hunter vindt de opportunities die de 

pijplijn binnenkomen. De Consultative seller 

verhoogt zijn grip door problemen of 

opportunities te identificeren die voor een 

prospect voldoende boeiend zijn om zijn geld aan 

uit te geven. De Qualifier bepaalt de haalbaarheid 

van elke opportunity. Dit is het gebied waarin 

veel opportunities verkeerd worden 

geïdentificeerd als uitvoerbaar. De Closer 

verzekert dat uit deze opportunities omzet kan 

worden gegenereerd. Het is belangrijk voor jou 

om op deze vier competenties effectief te zijn. 

Competentie 
Gem. % 

eigenschappen 

De Hunter 67% 

De Consultative seller 100% 

De Qualifier 100% 

De Closer 44% 
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Samenvatting 

Tengevolge van jouw pijplijnkwantiteit, -kwaliteit 

en geherkwalificeerde pijplijn is het duidelijk dat 

je recente pijplijnvoorspellingen als volgt zouden 

zijn geweest: 

Onbetrouwbaar 

De kenmerken voor een betrouwbaardere sales 

forecast zijn nog niet voldoende ontwikkeld bij je. 

Je dient regelmatiger informatie over je sales 

pijplijn te verschaffen en coaching of 

ondersteuning aan te vragen om jouw forecasting 

skills te verbeteren.  

KUN JE EFFECTIEVER BESTAANDE 

ACCOUNTS MANAGEN? 

De Accountmanager competentie omvat de skills 

die geschikt zijn voor accountmanagement, 

toegewezen accounts die je moet beheren, 

problemen oplossen, onderhouden en indien 

mogelijk, laten groeien. 

De Accountmanagercompetentie  

Heeft stevige relaties  
Zal beslissers bezoeken en met hen praten  
Zal de echte budgetten kennen  
Zal omgaan met de politiek binnen de 
organisatie 

 

Zal tijd effectief beheersen  
Zal geen urgentie voelen om opportunities af te 
sluiten 

 

Zal mensen niet van zich vervreemden  
Zal zich liever richten op bestaande accounts 
dan op zoek gaan naar nieuwe accounts. 

 

Zal overal vrienden maken  
Zal vaak opvolgen  
 60% 

 

 
Gepaste interactie met 
prospects  

Prospects kunnen vaak zeer onvoorspelbaar 

gedrag vertonen. Of je nu wel of niet begrijpt 

waarom, je neigt ertoe je af te vragen waarom zij 

doen wat zij doen in plaats van aan te nemen dat 

je de mogelijke redenen kent of deze te negeren. 

Ontwikkeling: Altijd als er iets onverwachts 

gebeurt, blijf dan vragen wat er is gebeurd en 

waarom. Je zou dan opportunities kunnen 

achterhalen die voorheen verborgen bleven en 

bent in staat om anders onoverkomelijke 

hindernissen te overwinnen. 

 
Tijd- en organisatorische 
skills  

Je hebt misschien wat hulp nodig bij je skills op 

het gebied van organisatie en timemanagement. 

Sommige verkopers presteren beter dan anderen, 

omdat zij beter georganiseerd en efficiënter zijn. 

Zij zijn daardoor in staat om in dezelfde tijd meer 

te doen. Probeer om hulp te vragen. 

Samenvatting 

Je hebt al enkele eigenschappen van een 

accountmanager en als dat niet een van jouw 

huidige verantwoordelijkheden is, dan hoef je je 

geen zorgen te maken over het overbruggen van 

de kloof. Aan de andere kant, als je wel 

accountmanager bent, dien je de resterende 

eigenschappen te ontwikkelen om meer succes te 

bereiken. 

KUN JE EFFECTIEVER BELANGRIJKE 

GROTE ACCOUNTS ONTWIKKELEN? 

De farmercompetentie omvat de skills die 

geschikt zijn voor Farming. Dit definiëren we als 

het door de verantwoordelijke verkopers laten 

groeien van de totale omzet binnen de 

toegewezen grote accounts, 
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De Farmercompetentie  

Kan omgaan met het bezwaar "Het is te duur"  
Heeft de urgentie om opportunities af te sluiten  
Probeert opportunities af te sluiten  
Zal van bezwaren niet in paniek raken  
Zal geen uitstelgedrag accepteren  
Zal de meeste bezwaren niet "begrijpen"  
Zal klanten niet van zich vervreemden  
Zal zeer innemend zijn  
Onwaarschijnlijk door nieuwe accounts te 
worden afgeleid 

 

 33% 

 
Samenvatting 

Je hebt al enkele eigenschappen van een farmer 

en als dat niet een van je huidige 

verantwoordelijkheden is, dan hoef je je zich geen 

zorgen te maken over het feit dat je er een aantal 

mist. Aan de andere kant, als je wel een farmer 

bent, dien je de resterende eigenschappen te 

ontwikkelen om meer succes te bereiken. 

VAN WELKE SOORT TRAINING ZOU JIJ 

HET MEEST PROFITEREN? 

Nu we de gebieden die jij zou moeten 

ontwikkelen hebben bekeken ,kunnen we in de 

volgende stap kijken naar datgene dat je specifiek 

op het gebied van verkooptraining nodig hebt. In 

de onderstaande lijst vind je een structuur voor 

een modulair trainingsprogramma: 

 Helder programma om doelen te stellen 

 Een plan creëren om je doelen te halen 

 Een meer effectief Salesproces beheersen 

 Prospects zover krijgen dat ze een beslissing 

nemen 

 Sales skills verbeteren 

 Productiviteit verbeteren 

 Closingskills en -uitvoering verbeteren 

 Uitstelgedrag uitsluiten 

 Ongeschikte, tijdrovende besluiten uitsluiten 

 Organisatorische- en tijdmanagementskills 

verbeteren 

 Effectievere meetings verkrijgen 

 
 


