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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 de competenties van de verkopers te 

managen 

VERLANGEN COMMITMENT 

  
OUTLOOK MOTIVATIE 

100%  

 

57%  

 

  

VERANTWOORDELIJKHEID 

100%  

 

 

 Salesmanagement Quotiënt™ 

133  
 

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

  
 Ontwikkeling 

DE WIL OM TE VERKOPEN TE COACHEN 

76%  

 

100%  

 

FIGURE-IT-OUT-
FACTOR™ OPPORTUNITIE 

MAANDEN 
TRAINING 

75% 60% 20* 
  

   
Salesmanagement DNA competenties 

 GEEN BEHOEFTE AAN ERKENNING 88%  

 

HEEFT EMOTIES ONDER CONTROLE 67%  

ONDERSTEUNENDE OVERTUIGINGEN 83%  

SUPPORTIVE BUY CYCLE™ 86%  

VOELT ZICH COMFORTABEL BIJ 
GESPREKKEN OVER FINANCIËN 100%  

   

 

   
Salesmanagement competenties 

COACHING 67%  ONTWIKKELEN VAN RELATIES 33%  

MOTIVEREN 44%  CLOSER 44%  

VERANTWOORDELIJK HOUDEN 86%  SALESPROCES 56%  

RECRUITMENT 78%  BEGRIJPEN VAN CRM 100%  

MANAGEN VAN DE PIJPLIJN 100%  
BEHEERSEN VAN 'SOCIAL 

SELLING' 57%  
 

   
Overige competenties en scores 

HOUDING EN GEDRAG ALS SALESMANAGER CONSULTATIVE SELLER QUALIFIER 

62%  

 

78%  

 

90%  

 

BETROUWBAARHEID VAN DE SCORE VINDT SALES LEUK  

100%  

 

75%  

 

 
AFSTEMMING FOCUS OP HET TEAM - NIET OP JEZELF  

53%   
 

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

79% 70% 

85% 



Evaluatie van de Salesmanager 
Tina Turner 

B 
Verzorgd door OMG Samples - een door OMG gecertificeerde partner 

Copyright © 1992-2017 Objective Management Group, Inc. 
 

 

 SALES SKILLS 

 Persoonlijke doelen 

 Plan voor het bereiken van persoonlijke 
doelen 

 Systeem om vooruitgang te volgen 

 Voldoende vragen stellen 

 Salesproces 

 Ontdekt de overtuigende redenen om te 
kopen 

 Hoe prospects komen tot de beslissing 
voor een aankoop 

 Prospects zover krijgen dat ze een 
beslissing nemen 

 Sterke relaties ontwikkelen 

 Succesvol in het vermijden van 
acceptatie van uitstelgedrag 

 Goede vragen stellen 

 Presenteert op het juiste moment 

 Succesvol in het vermijden van het doen 
van aannames 

 Timing van offertes en/of voorstellen 

 Zal de beslisser ontmoeten  

 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 

 Passende opvolging 

 

 MANAGEMENT SKILLS 

 Tijd voor het managen van verkopers 

 Accepteert geen middelmatigheid 

 Geen behoefte aan erkenning van 
verkopers 

 Managet gedrag 

 Managet Pipeline 

 Flexibele denker 

 Evalueert efficiënt 

 Hanteert gezamenlijke 
verkoopgesprekken op een effectieve 
manier 

 Redt de verkopers niet 

 Coacht en evalueert consistent 

 Weet wat verkopers motiveert 

 Spreekt zijn waardering uit 

 Voert effectieve Salesmeetings 

 Actualiseert het verkoopteam 

 Gebruikt de correcte aannamecriteria 

 Werft consistent 
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 STERKTES 

 Verlangen 

 Commitment 

 Plezier in Sales 

 Verantwoordelijkheid nemen 

 Beheerst emoties 

 Zelfbeeld 

 Besluitvorming 

 Over financiën praten 

 Gezonde scepsis 

 Vermogen om lastige vragen te stellen 

 Marges 

 Vergelijkende aankopers 

 Geldtolerantie 

 Urgentie om af te sluiten 

 Outlook 

 Onafhankelijk werken 

 Is een probleemoplosser 

 Sales optimisme 

 Verkoopassertiviteit 

 Empathie 

 

 
VERKOOPOVERTUIGIN

GEN 

 

Prospects die erover nadenken zullen 
uiteindelijk van ons kopen 

 

Ik heb geen stevige relatie met mijn 
prospects nodig om te verkopen 

 

 
 

 
SALESMANAGEMENT-
OVERTUIGINGEN 

 Het zelfbewustzijn van mijn 
medewerkers verbeteren heeft geen 
hoge prioriteit 

 Ik beïnvloed het gedrag van mijn 
verkopers niet 

 Mijn verkopers moeten presentaties 
geven 

 Ik hoef niet te weten wat mijn verkopers 
motiveert 

 Ik hoef het verkoopteam niet te 
verbeteren 
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AFSTEMMING SALES 

MANAGEMENT STRATEGIE 

 Het individu heeft de ervaring die binnen jullie 
strategieën nodig is 

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

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

 
Met betrekking tot accounts en klanten: 

 Volume 

 Winst 

 
Met betrekking tot het financiële profiel van een 
potentiële klant: 

 Potentieel Volume 

 Kredietwaardigheid 
 
Met betrekking tot de details van de business: 

 Het plan zonder omwegen volgen 

 Onvoorziene opportunities oppakken als deze 
zich voordoen 

 
Met betrekking tot de rol van de Salesmanager zie 
ik: 

 De Manager die zijn eigen klanten heeft 
 Een verkoper met supervisie 

verantwoordelijkheden 

 Iemand die verkopers aanstuurt en ontwikkelt 
 Een positie als Supervisor 
 
Met betrekking tot werven en selecteren: 

 Alleen de beste mensen 
 De eerste beschikbare kandidaat 

 De beste beschikbare kandidaat 
 
Met betrekking tot het geven van trainingen: 

 Professionele trainers van buiten inschakelen 

 Onze eigen mensen geven de training 

 Beseffen dat training niet werkt 
 Verkopers aannemen die geen training nodig 

hebben 
 
Met betrekking tot compensatie ben ik van 
mening dat we uiteindelijk een plan moeten 
hebben dat bestaat uit: 

 Alleen salaris 

 Salaris plus bonus 
 Salaris plus provisie 
 Alleen provisie 
 
Met betrekking tot het ontwikkelen van 
medewerkers: 

 De bestaande medewerkers ontwikkelen 

 Al onze medewerkers die niet goed presteren, 
vervangen 

 

Met betrekking tot verkooptools (bijv. CRM, 
pijplijnmanagement, marketingautomatisering): 

 Zorg dat iedereen het gaat gebruiken 

 Plan de toekomstige installatie  
 Ga door zonder deze tools 

 Het gebruik van onze tools uitbreiden 

 
Met betrekking tot onze marktstrategie: 

 Ontwikkelen 

 Verdedigen 
 Onderhouden 
 
Met betrekking tot beurzen: 

 Op elke geschikte beurs 

 Op gerichte beurzen 

 Zo min mogelijk 
 
Met betrekking tot de rol van marketing: 

 Creëer leads 

 Creëer zichtbaarheid 
 Genereer Sales 
 Versterk het bedrijfsimago 
 
Met betrekking tot het bereiken van klanten: 

 Zorg voor nieuwe verkoopkanalen 

 Ontwikkel bestaande verkoopkanalen verder 
 
Met betrekking tot de identiteit van het bedrijf: 

 Prijs 
 Kwaliteit 

 Service 

 Expertise 
 
Met betrekking tot groei: 

 Nieuwe business vinden 

 Bestaande accounts laten groeien 

 
Met betrekking tot concurrentie: 

 Bied betere prijzen 

 Evenaar hun prijzen 

 Houd vast aan onze prijzen 
 
Met betrekking tot een inbound strategie: 

 De huidige strategie niet veranderen 

 Belangstelling/leads voor onze verkopers 
genereren 

 Alle gemakkelijke leads en online orders die we 
kunnen krijgen, ook pakken 

 Gewoon online aanwezig zijn 
 Voor nu negeren 
 
 


