
EVALUATIE VAN DE SALESMANAGER 

MARC JANSEN 

ABC COMPANY 

8 FEBRUARI 2017 



 Evaluatie van de Salesmanager 
  Tina Turner 

Verzorgd door OMG Samples - een door OMG gecertificeerde partner 
Copyright © 1992-2017 Objective Management Group, Inc. 2 
 
 

INTRODUCTIE 

Bedankt dat je het online assessment hebt 

ingevuld. Voordat je jouw volledige persoonlijke 

evaluatie leest, willen we een deel van het 

concept 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 waarmee de verkoop kan 

worden vergroot door jouw rol als Salesmanager. 

Hiermee kun je de inkomsten voor jou en je 

bedrijf verhogen. Dit is in geen geval negatief of 

kritisch bedoeld. 

In de tweede plaats is dit geen psychologische 

beoordeling of een persoonlijkheidsprofiel; 

daarom moet het niet worden gelezen als kritiek 

op jou als individu. Je zou dit moeten opvatten als 

een visie, beperkt tot de manier waarop je denkt 

en handelt, die invloed heeft op jouw succes als 

Salesmanager. Dat kan je helpen, wanneer je het 

niet eens bent met bepaalde onderdelen van onze 

commentaren, die volledig zijn gebaseerd op 

actuele best practices in verkoop en 

Salesmanagement. Hoewel het niet onze 

bedoeling is om je persoonlijke normen en 

waarden in twijfel te trekken, kunnen verkoop- 

en Salesmanagementwaarden en -prestaties 

aanzienlijk afwijken van jouw persoonlijke 

overtuigingen en verwachtingen. 

Deze evaluatie vergelijkt je met de ideale 

Salesmanager. Hoewel een vergelijking met de 

gemiddelde Salesmanager in jouw ogen 

misschien beter zou zijn, zou het alleen maar 

middelmatigheid aanmoedigen.  

Ten slotte: Vat het niet persoonlijk op, zo is het 

niet bedoeld. Alle minpunten op de volgende 

pagina's zijn aan verkoop en Salesmanagement 

gerelateerd, het zijn geen karaktereigenschappen. 

De veranderingen die wij voorstellen, zijn 

bedoeld om je te helpen bij het effectiever 

managen van jouw verkoopteam en daardoor 

jouw Sales cycle te verkorten, meer inkomsten te 

genereren en je verkopers te Coachen om vaker 

succes te boeken. 
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Voordat we de resultaten van jouw evaluatie 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 als Sales manager ook zelf 

accounts beheert in plaats van, of in aanvulling 

op, het managen van jouw team van verkopers, 

zou je tot de conclusie kunnen komen dat een 

aantal van de bevindingen niet op jou van 

toepassing zijn. De uitdaging van de meeste 

bedrijven is om erachter te komen of en hoe hun 

Salesmanagers effectievere Coaches kunnen 

worden in Sales. Je kunt er echter over nadenken 

of sommige bevindingen die niet op jou van 

toepassing lijken te zijn, betekenis kunnen 

hebben voor jouw verdere ontwikkeling. 

Als je momenteel verkopers managed,  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 ontwkkelgebieden 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. 

Dit document beantwoordt een aantal vragen 

over hoe effectief je momenteel bent in de 

verschillende elementen van Salesmanagement, 

waar je zou kunnen groeien en hoe je jouw skills 

op het gebied van Salesmanagement kunt 

verbeteren. Het is onderverdeeld in de volgende 

vragen: 

 Wat zijn jouw actuele 

Salesmanagementskills? (pagina 5) 

 Hoe gemotiveerd ben je en hoe word je 

gemotiveerd? (pagina 8) 

 In hoeverre ben jij in staat om verkopers 

verantwoordelijk te houden? (pagina 10) 

 In hoeverre ben je in staat om verkopers te 

Coachen? (pagina 12) 

 In hoeverre ben jij in staat om verkopers te 

motiveren? (pagina 14) 

 In hoeverre ben je in staat om verkopers te 

werven? (pagina 16) 

 Kun je je Sales cycle optimaliseren? (pagina 17) 

 Kun jij je verkopers helpen beter 

'Consultative' te laten verkopen? (pagina 19) 

 Kun jij jouw verkopers faciliteren hoe ze 

waarde creeren voor je klanten? (pagina 21) 

 Kun jij je verkopers helpen bij het closen van 

opportunities? (pagina 22) 

 Kun jij je verkopers helpen om een effectief 

Salesproces te volgen? (pagina 24) 

 Ben je in staat om jouw verkopers te Coachen 

om hun forecasting betrouwbaarder te 

maken? (pagina 26) 
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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.  

 

Sales skills - Dit zijn aangeleerde 

verkoopvaardigheden en -tactieken 

die van de situatie en functie 

afhangen. 

 

Managementskills - Dit zijn 

aangeleerde 

Salesmanagementsvaardigheden en 

-tactieken die van de situatie 

afhangen. 

 

Sterktes - Deze zijn onderdeel van 

je verkoop- en Salesmanagement-

DNA en ondersteunen het gebruik 

van strategieën en tactieken. 

 

Verkoopovertuigingen - Deze 

overtuigingen (beliefs) zitten in je 

Salesmanagement-DNA, hebben 

invloed op je gedrag en 

ondersteunen of ondermijnen de 

resultaten van je Sales resultaten. 

 

Salesmanagementovertuigingen - 

Deze overtuigingen (beliefs) zitten 

in je Salesmanagement-DNA, 

hebben invloed op je gedrag en 

ondersteunen of ondermijnen de 

resultaten van je Salesmanagement. 

 

Geeft een sterkte of een vaardigheid 

aan. 

 

Geeft een uitdaging of een minpunt 

aan. 
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WAT ZIJN JOUW ACTUELE 

SALESMANAGEMENTSKILLS? 

Jouw huidige Salesmanagementskills worden 

goed geïllustreerd door de onderstaande grafiek. 

 

De grafiek geeft een beeld dat erop wijst dat je de 

volgende skills bezit: 

Coaching - Coaching beslaat tegenwoordig 50% 

van de rol van een Salesmanager. Coaching is de 

sleutel tot het helpen van jouw verkopers om zich 

te verbeteren en meer inkomsten te genereren. 

Jouw huidige Sales Coaching skills zijn bijzonder 

goed. We zullen dit verder bespreken in het 

hoofdstuk Coaching. 

Motiveren - De dagen dat Salesmanagement 

voorop liep, behoren misschien tot het verleden, 

maar de kwaliteit om een of meer personen te 

motiveren om hun gedrag te veranderen, om 

meer moeite te doen, om buiten hun comfortzone 

te treden of te helpen bij het bereiken van een 

doel, is belangrijker dan ooit. We zien dat er 

aanzienlijke potentie is tot het verbeteren van 

jouw vermogen om jouw verkopers op een 

effectievere manier te motiveren. We zullen dit 

verder bespreken in het hoofdstuk Motivatie. 

Accountability - De mate waarin sales 

verantwoordelijk gehouden kan worden voor 

meetbare resultaten over een afgesproken 

kalenderperiode. Accountability maakt het voor 

managers mogelijk om op de toekomst gerichte 

indicatoren in plaats van resultaten uit het 

verleden te sturen. Momenteel is er een 

aanzienlijke ruimte voor verbetering van jouw 

vermogen om verkopers verantwoordelijk te 

houden voor deze resultaten. We zullen dit 

verder bespreken in het hoofdstuk accountability. 

 Recruitment - Het wordt steeds belangrijker om 

de juiste verkopers voor de juiste accounts of 

regio te selecteren. Om topverkopers uit de A- 

categorie te werven in plaats uit de B- en C-

categorie, en om te zorgen dat ten alle tijden de 

juiste kandidaten worden gerecruiteerd i.p.v het 

"cloning-gedrag" dat we vaak bij Sales managers 

waarnemen. Dit benadrukt het belang van 

effectief recruiteren voor Salesmanagers en als 

middel om de prestatie van de organisatie te 

verbeteren. Momenteel zien we dat jouw 

vermogen om effectief verkopers te werven 

bijzonder goed is. We zullen dit verder bespreken 

in het hoofdstuk Recruitment. 
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Salesmanagementskills 

We hebben de vier core competenties bekeken 

om het percentage te bepalen dat je in elk ervan 

bezit: 

 Coaching 

 Motiveren 

 Accountability 

 Werving 

Uitleg over deze vaardigheden staan in andere 

secties van dit rapport, daar worden zij gebruikt 

om onze antwoorden en bevindingen nader toe te 

lichten. De omschrijving staat voor elke 

vaardigheid (skill) afgebeeld en geeft je een 

nadere toelichting van het begrip ervan. 

Wanneer we onze resultaten presenteren en 

doorgaan met het beantwoorden van deze 

belangrijke vragen, zullen deze skills een 

consistent onderdeel vormen van deze 

antwoorden. Hoewel Sales meer is dan skills - 

vaardigheden en tactieken - vormen deze 50% 

van de opbouw van de score. De andere 50% 

wordt gevormd door het Salesmanagement-DNA 

dat het gebruik van deze skills moet 

ondersteunen. 

Het is erg belangrijk dat je begrijpt dat 

Salesmanagers met het juiste 

Salesmanagement-DNA maar met weinig 

skills, beter presteren dan Salesmanagers met 

goede skills maar met een lagere score op 

Salesmanagement-DNA. 

U heeft 67% van de 
Coachingcompetentie 

   

en 44% van de 
motivatiecompetentie 

   

en 86% van de Accountability 
competentie 

   

en 78% van de recruitment 
competentie 

 
Salesmanagement-DNA 

Zoals eerder besproken zijn Salesmanagement 

Vaardigheden (Skills) niet de enige factoren die 

de Salesmanagement Capabilities bepalen. Het 

niveau van de ontwikkeling van het 

Salesmanagement-DNA is significant 

belangrijker. Wanneer het Salesmanagement-

DNA sterk ontwikkeld lijkt te zijn, ondersteunt dit 

het vermogen van de Salesmanager om zichzelf 

en daarmee zijn team beter te laten presteren. 

Wanneer het Salesmanagement-DNA onder de 

norm is, belemmert dit het vermogen om de 

juiste skills en tactieken effectief toe te passen. Je 

Salesmanagement-DNA competenties omvat al 

jouw eigenschappen en de daaraan gerelateerde 

sterktes en zwaktes. Je Salesmanagement-DNA-

Score, zie hieronder, bestaat uit vijf belangrijke 

aspecten die grote invloed hebben op jouw 

Salesmanagementactiviteiten. Lagere cijfers 

betekenen dat je Salesmanagement-DNA verder 

kan ontwikkelen en dat je huidige prestaties 

verder zouden kunnen verbeteren. 

{{Manager:SalesCapabilities:Severity:Intro}} 

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. 
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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. 

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%  

 

85% 

 

Deze score wijst erop dat jouw 

Salesmanagement-DNA een positief effect heeft 

op de effectiviteit van je Salesmanagement. 

Tijdsbesteding 

We vroegen je om ons te vertellen welk 

percentage van jouw tijd je besteedt aan 10 

gebieden van Salesmanagement. Vervolgens 

hebben we jouw antwoorden vergeleken met de 

ideale tijdsverdeling, gebaseerd op de actuele 

best practices van Salesmanagement.  

Activiteitsgebied 
Uw tijd 

% 
Ideale tijd 

% 

Verkopers Coachen 15 50 

Verkopers motiveren 15 10 

Prestatie meten / Accountability 10 15 

Recruitment 2 5 

Crisismanagement 10 5 

Interne issues binnen de 
organisatie 

10 5 

Beloning plannen / managen 3 1 

Organisatie / Reorganisatie 10 1 

Zakelijke / Productstrategie 20 3 

Directe verkoop 5 5 

 

 
Tijd voor het managen van 
verkopers  

Je bent in de spreekwoordelijke 

Salesmanagement-val getrapt; hier besteed je 

veel meer aandacht aan het managen van 

allerhande andere taken dan het effectief 

managen en Coachen van jouw verkopers. 

Uiteindelijk kunnen alleen jouw verkopers voor 

resultaten zorgen. Je administratie, telefoon, 

computer en het blussen van brandjes dragen 

daar niet aan bij. Het is zaak om je prioriteiten 

opnieuw te definiëren zodat je het grootste deel 

van je tijd besteedt aan het daadwerkelijk werken 

met en ontwikkelen van jouw verkopers.  

0 20 40 60 80 100
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Samenvatting van Salesmanagement 
Skills 

We hebben geanalyseerd: 

 De specifieke competenties 

 Salesmanagement-DNA 

 Tijdsbesteding 

Samen vormen deze drie elementen de primaire 

bronnen om jouw huidige 

Salesmanagementcapaciteiten te bepalen. 

Je algehele Salesmanagement capaciteitenscore is 

62% 

 

Wanneer we jouw actuele Salesmanagement 

Capabilities evalueren, bekijken we alles: 

vaardigheden (skills), vakcompetentie en 

Salesmanagement-DNA. Je Salesmanagement 

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

maximale potentieel (je optimale 

Salesmanagementpotentieel). Gemiddeld 

genomen is het prima gesteld met jouw 

Salesmanagement Capabilities. Je vakcompetentie 

kan verder nog wat verbeteren en je Sales-DNA 

staat je soms nog in de weg. Een passende 

Salesmanagementtraining en -Coaching zal je 

helpen om je skills te verbeteren, zwaktes te 

overwinnen en je Salesmanagement capaciteiten 

in de loop van de tijd te verbeteren. 

 

HOE GEMOTIVEERD BEN JE EN HOE 

WORD JE GEMOTIVEERD? 

Motivatie is zoals altijd heel belangrijk, maar de 

huidige verkoper en Salesmanager wordt niet 

noodzakelijkerwijs gemotiveerd door geld. 

Motivatie kan intrinsiek of extrinsiek optreden. 

Intrinsiek treedt motivatie op 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. 

Extrinsiek treedt motivatie vaak op door geld, 

beloningen, speeltjes, vakanties en materiële 

zaken. De extrinsieke motivatie is effectiever 

binnen een kortere en/of op provisie gebaseerde 

Sales cycle. 

Jouw motivatiestijl lijkt: 

Intrinsiek 

 

Jouw algehele mate van motivatie is: 

57% 

 

0 20 40 60 80 100
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Intrinsiek
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Jij bent intrinsiek gemotiveerd. Je kunt worden 

gedreven door trots, voldoening, 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 een meer houdbare dan een 

extrinsieke (geld) motivatie die vooral op de 

korte termijn werkt. Vanwege de voldoening die 

je uit Sales haalt, zul je zeer waarschijnlijk harder 

en langer werken, je skills verbeteren en ernaar 

streven je vak echt te beheersen. 

 
Verlangen 

 

Jouw sterke wil om te winnen en een goede sales 

manager te zijn, zorgt ervoor dat je ofwel reeds 

succesvol bent of op korte termijn zeker kan 

worden. Jouw sterke persoonlijk drive (desire) 

zorgt ervoor dat jij jezelf telkens motiveert de lat 

hoger te leggen en wanneer nodig van strategie 

doet veranderen. Daarbij ben je zelfverzekered en 

niet bang voor verandering of afwijzing. 

79% 

 

 
Commitment 

 

Een sterk commitment om meer succes in het 

Salesmanagement te bereiken is een zeer 

wenselijke sterkte. Jij bent van mening dat je dit 

commitment bezit en de bevindingen bevestigen 

dit beeld. Wanneer commitment sterk is, is het 

waarschijnlijker dat je strategieën en tactieken 

uitvoert, waarbij je je ongemakkelijk voelt. 

70% 

 

 
Plezier in Sales 

 

Om een goede outlook te hebben en lekker in je 

vel te zitten, is het belangrijk dat je veel plezier 

beleeft als sales manager.  Dit ondersteunt je lef, 

durf en zelfvertrouwen wat zeker op termijn een 

positieve impact heeft op je resultaten.  

 
Persoonlijke doelen 

 

Je hebt weliswaar persoonlijke doelen, maar deze 

staan niet op papier. Dit is net zoiets als een 

vakantie plannen en alles doen, behalve de 

reserveringen regelen. Je zou geschreven 

persoonlijke doelen moeten hebben en deze 

doelen zouden afgeleid moeten zijn van de 

dromen die je wilt vervullen. Zonder dromen en 

de bijbehorende doelen bereik je misschien nooit 

datgene, waarop je hoopt. Doe jezelf niet te kort. 

Hoe moeilijk het ook is, reserveer een aantal 

rustige uren en begin direct. Je eerste doel is om 

jouw doelen binnen zeven dagen op te schrijven. 

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
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Plan voor het bereiken van 
persoonlijke doelen  

Nadat je jouw persoonlijke doelen hebt 

opgeschreven maak je een plan. Omschrijf 

nauwkeurig wat je wanneer moet doen om je 

doelen te bereiken. Het zal moeilijk zijn om je 

doelen te bereiken zonder een plan dat je kunt 

volgen. Bepaal dagelijks hoeveel business je moet 

genereren om je doelen te bereiken en de 

daarvoor noodzakelijke acties. 

 
Systeem om vooruitgang te 
volgen  

Je hebt niet echt een systeem om de vooruitgang 

te volgen die je boekt bij het bereiken van jouw 

doelen. Het is van belang dat je een 

monitoringsysteem maakt  (in CRM?) waarbij je 

voortgang meet en bijstuurt indien nodig.  

Wanneer jij jezelf verantwoordelijk houdt voor 

jouw plan en de voortgang zal je zien dat je een 

betere en consistentere ontwikkeling doormaakt. 

Zowel qua management als resultaten.   

IN HOEVERRE BEN JIJ IN STAAT OM 

VERKOPERS VERANTWOORDELIJK TE 

HOUDEN? 

Zoals reeds gezegd, is het erg belangrijk om 

verkopers verantwoordelijk te houden aan de 

hand van meetbare, toekomstgerichte 

gedragingen en eenheden. Door toekomstgerichte 

in plaats van vertraagde indicatoren te gebruiken, 

vooral bij langere Sales cycli, kun je aanpassingen 

en correcties op de middellange termijn 

aanbrengen.  

De accountability competentie  

Accepteert geen middelmatigheid  
Geen behoefte aan erkenning door verkopers  
Neemt verantwoordelijkheid  
Managed gedrag  
Stelt vragen  
Beheert de pijplijn  
Overtuigingen ondersteunen Accountability  
 86% 

 

 
Accepteert geen 
middelmatigheid  

Je verwacht veel van jouw verkopers en daagt het 

team regelmatig uit. Dat is heel goed en erg 

belangrijk, omdat je zelden meer krijgt dan waar 

je om vraagt. Meer van je verkopers vragen 

betekent ook dat er een soort "of anders..." aan 

een vraag wordt gekoppeld (consequentie). Ga 

door met het uitdagen van je verkopers, 

accepteer geen excuses en je resultaten zullen 

verder gaan verbeteren . 

 
Geen behoefte aan erkenning 
van verkopers  

Jouw verkopers hoeven je niet aardig te vinden, 

dit geeft je de kans om daadkrachtig te zijn, eisen 

te stellen en hen verantwoordelijk te houden. 

Maak je niet langer zorgen of zij je aardig vinden 

of niet, concentreer je erop, hun respect te 

winnen. 

 
Verantwoordelijkheid nemen 

 

Je verontschuldigt je niet. Je neemt de 

verantwoordelijkheid wanneer je de gewenste 

resultaten niet behaalt en dit legt een goede basis 

voor verbetering en verandering. 
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Managet gedrag 

 

Je hebt jouw verkoopafdeling geleid op basis van 

cijfers, dit is niet ongebruikelijk maar wel 

ineffectief. De euro's en orders die jouw 

verkopers nu realiseren, zijn gebaseerd op reeds 

behaalde resultaten uit het verleden en dat zijn 

indicatoren uit het verleden. Managen op basis 

van 'historische cijfers' heeft geen enkele invloed 

op de toekomst. Te meer als daar een 

verandering gewenst wordt. Begin daarom het 

gedrag van je verkopers beter te analyseren en te 

managen. Geef daarbij prioriteiten aan zaken en 

activiteiten die de resultaten direct zullen 

beinvloeden. Je zal zien dat het meer effect heeft 

om de toekomst beter te managen.  

 
Voldoende vragen stellen 

 

Je hebt geleerd hoe belangrijk het is om de 

conversatie tijdens verkoopgesprekken en 

Coachsessies niet te domineren. Je hebt 

waarschijnlijk goede luisterskills, stelt goede 

vragen en begrijpt beter wat jouw potentiële 

klanten en verkopers van je nodig hebben. Ga 

door met het stellen van vragen en moedig je 

prospects en verkopers aan om hun zorgen, 

angsten, frustraties, verwachtingen, problemen, 

meningen, wensen en gevoelens met je te delen. 

 
Managet Pipeline 

 

Je bent ervaren in het goed managen van je 

forecast en je funnel (Sales pipeline). Door op 

deze manier door te gaan zul je in staat zijn om 

beter te voorspellen hoeveel opportunities jouw 

verkoopteam in de toekomst zal sluiten (closen).  

Je moet ervoor zorgen dat er voldoende 

opportunities in je pijplijn zitten om je 

maandelijkse doelstellingen te bereiken. Laten 

we er eens vanuit gaan dat je voor juni een 

doelstelling hebt van € 200.000, een percentage 

gesloten opportunities van 30% en een Sales 

cycle van vier maanden. Gebruik deze formule: 

De doelstelling gedeeld door het percentage 

gesloten opportunities vertelt ons hoeveel 

potentiële opportunities er binnen de pijplijn 

moeten zitten. Trek vervolgens de lengte van 

jouw Sales cycle van de datum van de doelstelling 

af. Dit vertelt je precies, wanneer die potentiële 

opportunities in je pijplijn moeten zitten. Het is 

jouw taak om ervoor te zorgen dat er in de juiste 

maand voldoende opportunities de pijplijn 

binnenkomen. In dit voorbeeld moet er in 

februari voor € 666.667 aan potentiële nieuwe 

opportunities in de pijplijn binnenkomen om te 

waarborgen dat er in juli voor € 200.000 wordt 

afgesloten. 

Competentie m.b.t. managen van de pijplijn  

Concentreert zich op nieuwe of vastgelopen 
trajecten 

 

Beoordeelt de pijplijn regelmatig  
Spendeert voldoende tijd aan het beoordelen 
van de pijplijn 

 

Concentreert zich op het behouden van een 
volle pijplijn 

 

Concentreert zich op de beste pijplijn metrics  
Zet pijplijn metrics op de juiste manier in  
 100% 
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Samenvatting 

We hebben geanalyseerd of je het nodig vindt dat 

jouw verkopers je aardig vinden. Hoe belangrijk 

je het vindt om eisen te stellen, 

verantwoordelijkheid te nemen, vragen te stellen 

en om gedrag en de pijplijn te managen. Op basis 

van deze factoren is jouw huidige kwaliteit om 

verkopers verantwoordelijk te houden, zeer goed. 

Een geschikte Salesmanagementtraining en -

Coaching helpt je om deze vaardigheid nog beter 

te beheersen. 

 

Je gelooft dat 

"Ik beïnvloed het gedrag van mijn 
verkopers niet" 

 

IN HOEVERRE BEN JE IN STAAT OM 

VERKOPERS TE COACHEN? 

Zoals gezegd is Coachen de belangrijkste 

vaardigheid van Salesmanagers geworden die 

50% van hun tijd vereist. Bovendien is het de 

meest gecompliceerde managementvaardigheid 

om te leren en beheersen. In dit hoofdstuk 

bekijken we de factoren, skills en eigenschappen 

die bijdragen aan de effectiviteit van Sales 

Coaching. 

De Coachingcompetentie  

Evalueert efficiënt  
Hanteert gezamenlijke verkoopgesprekken op 
een effectieve manier 

 

Stelt vragen  
Geen behoefte aan erkenning door verkopers  
Heeft emoties onder controle  
Redt de verkopers niet  
Heeft een Salesproces  
Weet waarom mensen kopen  
Weet hoe mensen kopen  
Effectief in het verkrijgen van commitment  
Coacht en evalueert consistent  
Overtuigingen ondersteunen Coaching  
 67% 

 

 
Flexibele denker 

 

Jouw kwaliteit om flexibel te zijn met je 

verkopers is een kracht. Wanneer zij dit inzien, 

zullen ze eerder met hun problemen naar jou toe 

komen. Flexibiliteit versterkt bovendien 

creativiteit, wat je verkopers kan helpen bij het 

vinden van effectievere oplossingen. 

 
Evalueert efficiënt 

 

Het ziet er naar uit dat je de praktijk van het op 

vaste tijdstippen evalueren met je verkopers hebt 

geïncorporeerd. Het is dus belangrijk om hun te 

vragen waarom zij een bepaald resultaat hebben 

bereikt in plaats van te vragen wat er is gebeurd. 

Evalueren moet bij het resultaat beginnen en zich 

achteruit ontwikkelen. Roep de verkoper op om 

je uit te leggen waarom elke gebeurtenis 

plaatsvond, of bij ophanden zijnde gesprekken, 

waarom deze zullen plaatsvinden. 

 
Hanteert gezamenlijke 
verkoopgesprekken op een 
effectieve manier 

 

Je geeft er de voorkeur aan dat jouw verkopers je 

niet aan het werk zien. Dit is een andere goede 

beslissing van je. Het is goed om hen te 

observeren, te Coachen en opnieuw te 

observeren om te zien of ze iets hebben geleerd.  

Sta hun niet toe jou te observeren, behalve als het 

om doorgewinterde, succesvolle veteranen gaat. 
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Beheerst emoties 

 

Wanneer je prospect je overrompelt of net dat 

bezwaar opwerpt dat je niet wilde horen, wordt 

je emotioneel. Dit gebeurt als je denkt, analyseert, 

plannen maakt, piekert, creatief wordt of 

enthousiast raakt. In plaats van naar je prospect 

te luisteren, hoor je jezelf een reactie opdreunen  

waardoor je de objectiviteit verliest en daardoor 

de controle over het gesprek kwijtraakt. 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 met je team net zolang totdat je ze 

kunt dromen. 

 
Redt de verkopers niet 

 

Het is niet gemakkelijk om een verkoper te zien 

falen zonder in te grijpen en de deal te redden. Jij 

hebt de juiste aanpak en dat is de enige manier 

voor een verkoper om te leren, te groeien en 

sterker te worden. De fouten bieden ook een 

goede gelegenheid voor Coaching. Ga door op 

deze manier en zorg ervoor dat jouw verkopers 

elke les maar één keer hoeven te leren. 

 
Salesproces 

 

Soms doe je dingen die effect hebben, soms 

helaas ook niet. Een consistenter, op milestones 

gericht Salesproces zou consistentere resultaten 

moeten opleveren voor je. Een bouwvakker kan 

geen huis bouwen zonder een ontwerp en een 

softwareontwikkelaar kan geen programma 

schrijven zonder een stroomschema. Engineers 

bouwen geen printplaten zonder schematische 

diagrammen en proberen te verkopen zonder een 

effectief Salesproces te volgen leidt in het 

gunstigste geval tot inconsistente resultaten. 

Bepaal welke milestones in welke volgorde bij elk 

verkoopgesprek bereikt moeten worden en zorg 

dat dit gerealiseerd wordt. In zijn simpelste vorm 

omvat een Salesproces fases waarin je een 

opportunity verandert van suspect in prospect - 

in gekwalificeerd - in af te sluiten - in afgesloten, 

in deze volgorde. Dan moeten de milestones in de 

juiste fases worden toegevoegd. 

 
Ontdekt de overtuigende 
redenen om te kopen  

Je hebt enigszins succes bij het achterhalen van 

de redenen, waarom jouw prospects bij je 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. Zorg dat je deze vaardigheid met je 

verkopers deelt. 
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Hoe prospects komen tot de 
beslissing voor een aankoop  

Je lijkt het goed onder de knie te hebben om 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 jou en 

je verkopers enorm veel voordeel boven jullie 

concurrentie geeft. 

 
Prospects zover krijgen dat 
ze een beslissing nemen  

Je hebt niet met je prospect van tevoren 

afgestemd en overeengekomen wanneer 

besluitvorming zal plaatsvinden. Wanneer er van 

tevoren geen overeenstemming bestaat over 

beslissingen, kunnen de Sales cycles langer duren 

dan noodzakelijk en je presentaties en 

voorstellen zullen waarschijnlijk niet tot een 

besluit leiden. Je zou in elk gesprek moeten 

streven naar overeenstemming over de 

vervolgstappen door vast te stellen, wat er 

vervolgens moet gebeuren (format - niet 

resultaat). Je moet ervoor zorgen dat je je 

verkopers beter kan Coachen hierop, waarop ze 

je voorbeeld kunnen volgen. 

 
Coacht en evalueert 
consistent  

Het lijkt erop dat jij je jouw verkopers niet 

regelmatig en consistent genoeg Coached en 

evaluereert. Hier zitten twee kanten aan  1) tijd 

vrijmaken en betrokkenheid - dit kan je direct 

besluiten te doen en 2) de ontwikkeling van je 

Sales Coaching- en evaluatieskills - dit is een 

proces dat je voor jezelf kan uitstippelen. 

Samenvatting 

We hebben enkele van de elementen van 

Coaching beschreven. Op basis van deze factoren 

zijn jouw huidige capaciteiten om verkopers te 

Coachen goed. Een geschikte 

Salesmanagementtraining en -Coaching helpt je 

om de nodige skills om je verkopers te Coachen 

verder te ontwikkelen. 

IN HOEVERRE BEN JIJ IN STAAT OM 

VERKOPERS TE MOTIVEREN? 

Zoals reeds eerder gemeld is de huidige verkoper 

een ander type verkoper dan 15 jaar geleden. Het 

is daarom erg belangrijk om te begrijpen hoe 

jouw verkopers worden gemotiveerd, wat hen 

motiveert en wanneer dat het beste kan 

gebeuren. We hebben t.a.v motivatie het volgende 

geanalyseerd: jouw vermogen om relaties aan te 

gaan, effectieve besprekingen te voeren, het 

herkennen van de juiste beslissers, het weten wat 

verkopers motiveert en hoe bewust jij je bent van 

je zelfbeeld. Lees verder voor meer details. 

De motivatiecompetentie  

Heeft doelen en een plan  
Weet wat verkopers motiveert  
Spreekt zijn waardering uit  
Sterk zelfbeeld  
Ontwikkelt hechte relaties  
Voert effectieve Salesmeetings  
Accepteert geen middelmatigheid  
Neemt verantwoordelijkheid  
Overtuigingen ondersteunen motivatie  
 44% 
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Weet wat verkopers 
motiveert  

Je weet niet precies hoe je jouw verkopers 

motiveert om te zorgen dat ze er alles aan doen 

om hun doelen te bereiken. Het ontbreekt je 

daarom aan overtuigingskracht om hen op de 

juiste wijze te motiveren. Je zou persoonlijk met 

hen in gesprek kunnen gaan om er precies achter 

te komen wat jouw verkopers in hun leven en 

carriere willen bereiken. Het is beter jouw 

verkopers een plan op te laten stellen dat zich 

meer richt op op hun persoonlijke doelen in 

plaats van een plan dat zich enkel richt op de 

sales resultaten. Het is goed om regelmatig 

hierover in gesprek te blijven met jouw mensen.   

 
Spreekt zijn waardering uit 

 

Je hebt geleerd om regelmatig complimenten te 

geven en je waardering uit te spreken wanneer er 

goed werk is geleverd. Als je deze 

Salesmanagement-best-practice blijft uitvoeren, 

bouw je het zelfbeeld van je verkopers op en 

verbeter je hun lef. 

 
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. 

 
Sterke relaties ontwikkelen 

 

Het lijkt erop dat je je relaties niet snel genoeg 

opbouwt tijdens het sales proces. Veel verkopers 

en Salesmanagers leggen weliswaar contact, 

maar bouwen geen echte relatie op. Wanneer 

relaties vroeg genoeg in het Salesproces worden 

opgebouwd, voelen prospects zich prettiger bij 

het delen van belangrijke of zelfs vertrouwelijke 

informatie en is de Sales cycle korter. Sterke 

relaties zullen jouw verkopers ook helpen bij het 

verkopen aan die prospects die niet alleen erg 

van hen verschillen, maar ook aan die prospects, 

met wie zij het in het verleden maar moeilijk 

konden vinden. Help je verkopers om vroeg 

relaties op te bouwen, tijdens het eerste geplande 

gesprek en je zult een aanzienlijke verbetering 

zien in de manier waarop prospects met je 

omgaan! 

 
Voert effectieve 
Salesmeetings  

Er ontbreekt misschien iets in jouw 

Salesmeetings. Het is belangrijk om op de 

business te letten, updates te geven, 

aankondigingen te doen, training of Coaching aan 

te bieden en soms zelfs misverstanden uit de 

wereld te helpen. Het belangrijkste doel van een 

Sales meeting zou echter de motivatie van het 

verkoopteam moeten zijn. Constante, positieve 

motivatie helpt hen om immuun te worden voor 

negatieve gedachten en voorstellen van anderen. 
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Samenvatting 

We hebben enkele elementen van het motiveren 

van verkopers besproken. Op basis van onze 

analyse is jouw huidige kwaliteiten om verkopers 

te motiveren te mager. Salesmanagementtraining 

en -Coaching zouden erbij moeten helpen, deze 

skills in de loop van de tijd te verbeteren. 

Daarnaast is het goed om de resultaten te 

analyseren hoe jouw team scoort op motivatie. Is 

dat intrinsiek of extrinsiek? en voor welke 

motivatoren zijn ze gevoelig? 

 

Je gelooft dat 

"Ik hoef niet te weten wat mijn verkopers 
motiveert" 

 

 

Je gelooft dat 

"Het zelfbewustzijn van mijn 
medewerkers verbeteren heeft geen 
hoge prioriteit" 

 

IN HOEVERRE BEN JE IN STAAT OM 

VERKOPERS TE WERVEN? 

De meeste uitdagingen van Salesmanagement 

kunnen worden overwonnen als de ideale 

verkopers zijn geïdentificeerd, geselecteerd, 

aangenomen en effectief aan de slag zijn. In dit 

hoofdstuk beschouwen we je kwaliteiten tot het 

werven van sales. 

De recruitment competentie  

'Upgrades' het verkoopteam  
Gebruikt de correcte aannamecriteria  
Neemt de beste persoon voor de positie aan  
Geen behoefte aan erkenning door verkopers  
Ontwikkelt hechte relaties  
Goede skills voor sollicitatiegesprekken  
Werft consistent  
Goede beslisser  
Overtuigingen ondersteunen recruiting  
 78% 

 

 
Actualiseert het verkoopteam 

 

Er is niets mis met het werven van mensen 

wanneer groei of vervanging dit oplegt. Wat je 

echter hoort te doen is dat je constant bezig moet 

zijn om de best mogelijke kandidaten uit de 

markt aan te trekken. Dit houdt tevens je 

bestaande verkopers alert. Maak een profiel van 

de ideale verkoper en ga die kandidaten op een 

continue basis zoeken die aan dit profiel voldoen. 

 
Gebruikt de correcte 
aannamecriteria  

Historisch gezien heb je verkopers aangenomen, 

gebaseerd op hun potentie om te verkopen en 

niet gewoon omdat je hen aardig vond. Dit is een 

geschikte strategie en zolang dit werkt, moet je 

ermee doorgaan verkopers te seleceren op basis 

van deze criteria. 

 
Werft consistent 

 

Je begrijpt het belang van recruitment in je rol en 

je werft tamelijk consistent. Wanneer je op een 

juiste consistente wijze rekruteert heeft dat 

tevens als groot voordeel dat er een goede 

opvolging ontstaat. Daardoor wordt je niet 

overvallen wanneer er plotseling iemand weg 

gaat en kan je vanuit een sterkere positie 

rekruteren. Ga zo door. 
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Besluitvorming 

 

Je neemt zelf tijdige aankoopbesluiten en deze 

ondersteunende gedachte/gewoonte helpt je 

erbij om prospects en verkoopkandidaten over te 

halen om besluiten te nemen, vooral als je een 

effectieve strategie of tactiek gebruikt. Dit is ook 

van belang voor je om je verkopers te helpen en 

te coachen, hun prospects ertoe over te halen, 

tijdig tot een besluit te komen. Wanneer je voor je 

zelf snelle besluiten blijft nemen, zul je ten slotte 

het merendeel van je prospects en kandidaten 

zover krijgen om sneller te besluiten. Zij die geen 

besluiten kunnen nemen, vormen de 

uitzondering. 

Samenvatting 

Over het algemeen bezit je de eigenschappen 

voor effectieve recruitment. Je hebt misschien al 

deze eigenschappen nog niet samengevoegd, dus 

pak de skills, integreer ze en werf volgens een 

doelbewust, doordacht proces om consistent 

verkopers te selecteren die ideaal geschikt zijn 

voor de rol die je in gedachten hebt. 

 

Je gelooft dat 

"Ik hoef het verkoopteam niet te 
verbeteren" 

 

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 kennen geen effecten van uitgestelde 

Closings 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 – Salesmanagers die 

aankoopbesluiten nemen zonder erover te 

hoeven nadenken, hebben Sales-DNA dat 

strategieën en tactieken ondersteunt om hun 

verkopers te helpen, hun prospects besluiten 

te laten nemen, waarbij vertraging in het 

closen van de deal geminimaliseerd wordt. 

 Consultative seller – Wanneer jij en je 

verkopers Consultative Sales kunnen 

toepassen kun je de overtuigende reden om 

te kopen achterhalen, een motivator die 

urgentie creëert en de Sales cycle inkort. 

 Qualifier – Wanneer Salesmanagers ervoor 

zorgen dat hun verkopers grondig 

kwalificeren, bestaat er minder kans op 

vroegtijdige demonstraties, offertes, 

voorstellen en presentaties die leiden tot 

vertraging in het closen van de opportunity 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 

Salesmanager die niet aardig gevonden hoeft 

te worden accepteert minder uitstelgedrag 

omdat hij zich niet druk maakt over het 

stellen van een andere vraag, over 

meningsverschillen of over het uitdagen van 

de verkoper of prospect. 
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 Heeft emoties onder controle – Wanneer 

Salesmanagers in het heetst van de strijd niet 

in paniek raken of te opgewonden raken als 

zij horen wat zij willen horen, dan kunnen zij 

het verkoop- en/of Coaching proces 

effectiever onder controle houden. 

 In staat om financiën te bespreken – Wanneer 

Salesmanagers in staat zijn om financiën te 

bespreken, zijn zij beter in staat om het 

werkelijke budget te achterhalen en 

mogeijkheid van de prospect om het uit te 

geven, direct of via hun verkopers. Dat leidt 

ertoe dat de meeste vertragingen op grond 

van geld kunnen worden voorkomen. 

 Bestand tegen afwijzing – Wanneer 

Salesmanagers geen last hebben van 

afwijzing, zullen zij zelf eerder goede, 

moeilijke, tijdige vragen stellen, zelfs als het 

antwoord in een "nee" zou kunnen resulteren. 

 Gezonde scepsis – Wanneer Salesmanagers 

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 

Salesmanagers 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 veel hoger kunnen 

zijn. 

 

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 

 

 
Succesvol in het vermijden 
van acceptatie van 
uitstelgedrag 

 

Prospects - en verkopers - liegen vaak; je moet 

dan zien om te gaan met deze uitvluchten en 

uitstelgedrag. Je bent zeer welwillend geweest, 

begrijpt hun uitvluchten en hoopt dat zij hun 

beloften waarmaken. Er wordt kostbare tijd 

verspild als je verkopers gelooft die beloven dat 

opportunities zullen worden afgesloten en 

prospects die zeggen dat ze je volgende week te 

woord zullen staan. Het is nuttig als je sterk 

genoeg wordt om dit uitstelgedrag om te zetten 

in concrete volgende stappen en beslissingen. 

 
Over financiën praten 

 

Jij bent comfortabel wanneer het gaat over 

financiën en business cases. Dit ondersteunt je 

kwaliteit om diepgaande financiële gesprekken 

met je verkopers en prospects te hebben. 

Gesprekken als deze helpen je bij het vaststellen 

van het bedrag dat je prospects zullen uitgeven 

aan 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 bent kritisch naar wat je klanten en prospects 

je vertellen en dat is goed. Zolang je een 

opgewekte houding houdt en kritisch bent over 

wat je hoort, voorkom je dat je prospects of 

klanten je kunnen misleiden.   

Samenvatting 

Je bezit een klein gedeelte van de 11 factoren die 

een kortere Sales cycle ondersteunen. Wij zijn 

van mening dat jouw 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. 

 

Je gelooft dat 

"Mijn verkopers moeten presentaties 
geven" 

 

KUN JIJ JE VERKOPERS HELPEN BETER 

'CONSULTATIVE' TE LATEN VERKOPEN? 

De Consultative seller 

Sales 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 in waaraan zij hun geld 

uitgeven 

 Er is een grotere behoefte om zich te 

onderscheiden 

Consultative Sales is een aanpak die verkopers en 

Salesmanagers 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 niet volledig 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 verkopers en Salesmanagers 

helpen om zich te onderscheiden, waarde te 

verkopen en soms als trusted advisor te worden 

beschouwd. Dit kan alleen gebeuren nadat de 

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. 

De 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  
 78% 
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* In de volgende tabel vind je additionele details met 
betrekking tot hoe snel je in staat bent relaties te 
ontwikkelen. 

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  
 33% 

 

 
Goede vragen stellen 

 

Jij lijkt je comfortabel te voelen bij het stellen van 

vragen, slechts enkele verkopers en 

Salesmanagers bereiken dit. Goede vragen helpen 

je bij het onthullen van belangrijke informatie, bij 

het onderscheiden van de concurrentie en bij het 

verkorten van je Sales proces. Goede vragen zijn 

ook de sleutel tot effectief Coachen. Ga door met 

het stellen van goede vragen en probeer nog een 

vraag te stellen als je denkt dat je voldoende hebt 

gevraagd. 

 
Succesvol in het vermijden 
van het doen van aannames  

Jij lijkt nauwelijks aannames te doen tijdens je 

verkoopgesprekken en Coach discussies en dat is 

erg goed! Hoewel je erg intuïtief zou kunnen zijn, 

hebben Salesmanagers die afgaan op hun intuïtie 

het meestal bij het verkeerde eind. Er bestaat 

geen betere informatie dan feitelijke informatie. 

Ga door met het hardop uitspreken van 

aannames en geef je prospects of verkopers de 

kans om dit te bevestigen of corrigeren. 

 
Vermogen om lastige 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 accountability competentie. 

 
Het vermogen om rustig te 
luisteren en vragen te stellen 

 

Zoals gezegd heb je de neiging om emotioneel te 

worden, wanneer je wordt verrast. We verwijzen 

je naar de uitleg van de Coachingcompetentie. 

 

Samenvatting 

Over het algemeen bezit je meer skills voor 

Consultative Sales dan wij normaliter zien. 

Hoewel er nog steeds ruimte is voor verbetering, 

ligt er een aardige basis. Met behulp van 

gevorderde vaardigheidstraining en -Coaching 

voor verkoop en Salesmanagement zul je erin 

slagen de Consultative Sales aanpak nog beter te 

beheersen. 

 

Je gelooft dat 

"Ik heb geen stevige relatie met mijn 
prospects nodig om te verkopen" 
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KUN JIJ JOUW VERKOPERS FACILITEREN 

HOE ZE WAARDE CREEREN VOOR JE 

KLANTEN? 

Wanneer Salesmanagers van mening zijn dat zij 

een scherpere prijs of de laagste prijs nodig 

hebben om de opdracht binnen te halen, is de 

kans vrij groot dat zij de waarde niet effectief 

verkopen. Om te achterhalen of jij effectiever 

waarde kunt verkopen en je verkopers erbij te 

helpen dit ook te doen, hebben wij de volgende, 

in de onderstaande tabel opgevoerde factoren 

bekeken: 

 Overtuigende redenen – De kwaliteit van een 

Salesmanager om de werkelijke 

koopmotieven te achterhalen, helpt hem de 

werkelijke waarde in de opportunity te 

ontdekken. 

 Waardekoper – Wanneer Salesmanagers 

waarde inkopen in plaats van de laagste prijs 

te zoeken, is het waarschijnlijker dat zij 

effectief zijn in het verkopen van waarde. 

Salesmanagers die op prijs inkopen hebben 

de meeste moeite om de marges in stand te 

houden, waarde te creëren en te verkopen en 

met concurrenten met lagere prijzen te 

concurreren. 

 Vermogen je te onderscheiden – 

Salesmanagers die een goede eerste indruk 

maken, vallen beter op in de massa en krijgen 

hun prospects zover dat ze meer aandacht 

aan hen besteden dan aan de concurrentie. 

 In staat om waarde te verkopen – Wanneer 

Salesmanagers in staat zijn om waarde te 

kopen als zij hun eigen aankopen doen, is het 

voor hen gemakkelijker om waarde te 

bespreken, en te waarborgen dat hun 

verkopers en prospects het op dezelfde 

manier bekijken. 

 Hoge drempel voor geld – Een Salesmanager 

met een hoge gelddrempel zou in in staat 

moeten 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. 

 Sales specifieke skills – Betere skills leiden tot 

meer succes, wanneer van Salesmanagers 

wordt geëist om waarde te verkopen. 

 
Factoren  

Overtuigende redenen  
Waardekoper  
Vermogen je te onderscheiden  
In staat om waarde te verkopen  
Hoge drempel voor geld  
Sales specifieke skills  
 4 

 

 
Marges 

 

Omdat je zelf bij aankopen op "waarde" beslist, 

ben je bereid om soms een hogere prijs te betalen 

om een betere deal of relatie te krijgen. Daarom 

ben je minder vatbaar voor prospects of klanten 

die telkens de laagste prijs zoeken en voor 

verkopers die hen willen helpen deze te krijgen. 

"Value based procurement" is daardoor effectief 

voor de verkopers om de prijsgevoeligheid te 

verminderen. Maar pas op dat jij of je verkopers  

niet de indruk krijgen dat prijs er helemaal niet 

meer toe doet. De waarde voor de klant wordt 

uiteindelijk vertaald in een (lage) prijs. Als je 

gevoelig blijft voor de behoefte aan een lagere 

prijs, zul je uiteindelijk de winstmarge of de 

transactie alsnog verliezen. 
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Vergelijkende aankopers 

 

Jouw neiging om je niet te loyaal op te stellen 

naar winkels of verkopers en het vermijden van 

vergelijkend inkopen, zijn goede ondersteunende 

elementen aan een efficient verkoopproces. 

Wanneer je verkoop tacktieken gebruikt, zul je 

behoorlijk effectief zijn in het omgaan met een 

prospect die vergelijkend wil inkopen (prijs-

shoppen). Jouw no-nonsense benadering van hoe 

je zelf inkoopt, is ondersteunend in jouw dialoog 

met klanten en hun inkoopstrategie. 

 
Geldtolerantie 

 

Je hebt een redelijk goed begrip van de waarde 

van geld en wanneer dat "een heleboel" is. Dit 

helpt je mijn prijs- en kortingsdiscussies met 

prospects en verkopers die van mening zijn dat je 

"te duur" bent. Jouw krachtige overtuiging dat het 

voor jou niet "te veel" is, helpt je om de 

voortdurende prijs en kortingsaanvragen goed af 

te handelen.  

Samenvatting 

Je kunt momenteel nog geen waarde verkopen, 

maar je kunt het in de nabije toekomst wel leren. 

Je beschikt al over het belangrijkste element om 

waarde te verkopen – de manier waarop je 

waarde koopt voor jezelf. 

KUN JIJ JE VERKOPERS HELPEN BIJ HET 

CLOSEN VAN OPPORTUNITIES? 

De Closer competentie 

De Closercompetentie ondersteunt ons bij het 

begrijpen of je al dan niet de eigenschappen bezit 

om gekwalificeerde opportunities om te zetten op 

het moment dat dit mogelijk is en verkopers te 

Coachen om hetzelfde te doen.  Sommige 

opportunities worden later dan verwacht 

omgezet in een opdracht, omdat deze niet bij de 

eerste gelegenheid werden afgesloten. Hoewel je 

misschien erg blij was dat deze opportunities op 

een later tijdstip zijn afgesloten, zijn ze niet op 

het tijdstip afgesloten waarop dit had moeten 

gebeuren - bij de eerste gelegenheid dat dit 

mogelijk was. 

Terwijl de 'Closing'competentie uiteenzet, wat je 

tot stand kunt brengen op het moment dat de 

opportunity wordt afgesloten, heeft het closen 

meer te maken met factoren die aan deze stap in 

het Salesproces voorafgaan, de meeste hiervan 

hebben we al besproken: 

 Consultative Sales skills 

 Qualifierskills 

 Salesproces (later in het document) 

 Houding- en gedragsskills 

De Closer competentie  

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% 
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Timing van offertes en/of 
voorstellen  

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

en jouw verkopers opstellen positief af te sluiten 

maar de meeste voorstellen worden geen orders. 

Er gaat veel tijd verloren met de voorbereiding 

van voorstellen. Je kunt veel effectiever werken 

wanneer je van tevoren weet of je de 

opportunities zult afsluiten of niet. Bereid alleen 

die orders, verkopen en opportunities voor, die je 

ook echt zult binnenhalen. Stel meer vragen aan 

je prospects en verkopers en zorg voor een 

stevige toezegging voordat je een voorstel gaat 

uitwerken. 

 
Urgentie om af te sluiten 

 

Jouw urgentie om opportunities af te sluiten lijkt 

erg hoog te zijn. Dit maakt het mogelijk dat je de 

meeste prospects bij de eerste poging 

binnenhaalt en je verkopers hierbij helpt, mits de 

eerste poging op het juiste tijdstip binnen het 

Salesproces plaatsvindt. Je dient je er echter 

bewust van te zijn dat hierin een gevaar schuilt. 

Houd je urgentie om opportunities af te sluiten te 

allen tijde onder controle en onzichtbaar voor je 

prospects, opdat zij zich niet bedreigd voelen. 

 

Je gelooft dat 

"Prospects die erover nadenken zullen 
uiteindelijk van ons kopen" 

 

Houding en gedrag als Salesmanager 

Hoewel de effectiviteit van Salesmanagement 

vooral aan omzet wordt afgemeten, is 

Salesmanagement meer dan alleen het 

eindresultaat. Veel te vaak is het eindresultaat 

gewoon de som van alle onderdelen, een 

bijproduct van de motivatie, vastberadenheid, 

sterke kanten, skills, vakcompetentie, strategieën, 

tactieken en unieke eigenschappen van de 

Salesmanager. 

In de volgende tabel zie je de kwaliteiten die de 

eigenschappen, waarmee jij je van de 

concurrentie onderscheidt, ondersteunen en of je 

in staat bent om jullie 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 Salesmanagement 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 - 78%  
Salesmanagement-optimisme  
Salesmanagement-assertiviteit 
(Soms assertief) 

 

Salesmanagement-empathie  
 62% 

 

 
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. 
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Onafhankelijk werken 

 

Je bent geneigd liever alleen te werken. Mensen 

die in staat zijn om alleen te werken hebben in 

die situatie vaak meer energie, leveren betere 

prestaties en werken effectiever dan wanneer zij 

als onderdeel van een team moeten werken. 

 
Empathie 

 

Je bent empathisch, en wel in een 

ondersteunende combinatie. Je bezit een 'goede' 

empathie, dit helpt je om je in te leven in de 

problemen en uitdagingen van je prospects en 

verkopers. Je bezit niet veel van de 'slechte' 

empathie, waardoor je gevoelig zou kunnen zijn 

voor hun uitvluchten, uitstelgedrag en excuses. 

Gecombineerde impact van 
competenties 

Deze tabel toont de gecombineerde impact van de 

vijf factoren die invloed hebben op jouw 

vaardigheid om opportunities af te sluiten en je 

medewerkers hierbij te Coachen 

Factoren  

Verkoopproces  
Houding en gedrag als Salesmanager  
Consultative seller  
Qualifier  
Closer  
 3 

 
Samenvatting 

Na het volgen van een passende verkoop- en 

Salesmanagementtraining bezit je een aantal 

basiselementen om nog effectiever te handelen 

bij het afsluiten van opportunities en het Coachen 

van je verkopers bij het afsluiten van 

opportunities.  

KUN JIJ JE VERKOPERS HELPEN OM EEN 

EFFECTIEF SALESPROCES TE VOLGEN? 

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 m.b.t. Salesproces  

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  
 100% 
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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  

Hoewel het een eerlijk proces van geven en 

nemen lijkt, zijn jouw prospects en klanten in 

feite in controle over het verkoopproces. Dit is 

een machtspel waarbij de klant bepaalt hoeveel 

informatie hij met jou wenst te delen. Dit is lastig 

om te doorbreken, maar je zal merken dat je dit 

op termijn kan doorbreken door betere 

(consultative) vragen te stellen.  Je zal merken dat 

je meer controle kan krijgen door 1) je bewust te 

worden van de machtsverhouding en 2) het feit 

dat je met betere vragen, betere antwoorden 

krijgt. 

 
Vermijdt het verdoen van tijd 
aan ongekwalificeerde 
prospects 

 

Je moet erkennen dat jij en jouw verkopers veel 

te veel tijd investeren in prospects en klanten die 

uiteindelijk  toch niet kopen. Dit is ontmoedigend 

en zeer kostbaar. Dit kan nogal eens komen 

doordat je niet in staat bent om voldoende 

contact te leggen met de uiteindelijke beslissers. 

Wanneer je een effectiever Salesproces zou 

implementeren,  zal deze tijdverspilling 

aanzienlijk gaan verminderen.  

 
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 krijgen 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 

 

Je krijgt het doorgaans goed voor elkaar dat 

klanten en prospects hun werkelijke budget 

vroeg in het Salesproces met je delen. Dit verkort 

de Sales cycles. Verder ondersteunt dit ook jouw 

coaching skills om je team daarop beter te 

ondersteunen.   

 
Passende opvolging 

 

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.  
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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'  
 57% 

 

BEN JE IN STAAT OM JOUW VERKOPERS 

TE COACHEN OM HUN FORECASTING 

BETROUWBAARDER TE MAKEN? 

De Sales pijplijn (funnel) is een algemeen 

gebruikte term voor de lijst 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 je doelen of quota 

te steunen. Wanneer je effectief kwalificeert, 

ontstaat er meer accuratesse op het gebied van 

inkomstenvoorspelling en geschatte afsluitdata. 

Wanneer de pijplijn de belangrijkste voorspeller 

van toekomstig zakelijk succes is, hoe presteer je 

dan op dat vlak? 

 

De Qualifiercompetentie 

De Qualifier competentie helpt ons begrijpen, hoe 

grondig je opportunities kwalificeert en dit van 

jouw verkopers verwacht. 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 de 

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 

 

 90% 

 
Aan de pijplijn gerelateerde 
competenties 

De volgende drie competenties 

vertegenwoordigen de relatie tussen jou en je 

pijplijn. De Consultative seller verhoogt zijn grip 

door problemen of opportunities te identificeren 

die voor een prospect voldoende overtuigend 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 je om 

op deze drie competenties effectief te zijn. 

Competentie 
Gem. % 

eigenschappen 

De Consultative seller 78% 

De Qualifier 90% 

De Closer 44% 
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