
 

 
Human Sales Action programma  

beter leren verkopen: een sprong in verkoopresultaten in 4 maanden tijd 
 
Het programma is bedoeld voor iedereen die een sprong wil maken in de commerciële bijdrage aan zijn of 
haar organisatie. Zestien weken, 4 maanden, ga je intensief aan de slag met het verbeteren van jouw 
verkoop effectiviteit. Je neemt deel aan vier trainingsdagen, wordt vijf maal 1,5 uur individueel gecoached en 
bent iedere werkdag online betrokken met jouw groepsleden om tips te ontvangen en ervaringen te delen. 
Het programma draait om kennisverrijking, oefening van vaardigheden en toepassing in jouw sales praktijk. 
Ter voorbereiding van de trainingsmodules en om jouw kennis te borgen gebruik je een mobile learning app. 
 
Deelnemers zijn actief in sales zoals (key) account managers, business developers, sales managers, area 
managers en sales engineers.   
 
Het programma is opgebouwd uit vier modules, namelijk contact leggen, kennismaken, opdracht winnen en 
relatie uitbouwen. 
 
Module 1. Contact leggen: nieuwe markten ontginnen 

● Doelgroepkeuze: maken van een lijst van organisaties die benaderd gaan worden.  
● Je vormt een onderscheidende boodschap die als basis dient van alle klantcontacten. 
● Lange termijn commitment: middels herhaling via verschillende kanalen verwarm je de doelgroep.  
● Telefoon oppakken: je oefent met telefonisch contact leggen.  

 
Module 2. Kennis maken: een zinvolle kop koffie drinken 

● Kwalificeren: achterhalen of het zinvol is tijd te investeren in het ontwikkelen van een zakenrelatie. 
● Verkoopstijlen: leren inzetten van je eigen voorkeursstijl met eigen sterkten en valkuilen.  
● Pijn ontdekken: je leert de waarde van jouw oplossing te koppelen aan de behoefte van de klant.  
● Gesprek voeren: rollenspellen volgens een verkoopgesprek model.  

 
Module 3. Opdracht winnen: tot een (eerste) deal komen 

● Strategie bepalen: door in- en overzicht bepalen welke vervolgstappen kans op deal winst verhogen.   
● Onderhandelen: pas universele principes toe om tot een duurzaam onderhandel resultaat te komen.  
● Commitment krijgen: slimme vraagstelling inzetten om duidelijkheid en tempo te creëren.  
● Closing gesprek: oefen met het voeren van gesprekken waarin je tot overeenstemming komt. .  

 
Module 4. Relatie uitbouwen: intensiever samenwerken met belangrijke klanten 

● Strategische klanten kiezen: sorteren en bepalen van meest belangrijke klanten. 
● Ambities afstemmen: ontdek diepere drijfveren naast de zakelijke agenda van jouw klant. 
● Ambassadeurs ontwikkelen: het identificeren en laten groeien van een netwerk van zakelijke fans.  
● Presenteren: het verzorgen van een sales presentatie. 

 
Deelname start met een intakegesprek aan de hand van een Sales Questionnaire en Strengthsfinder profiel, 
waarin leerdoelen en commerciële doelstellingen besproken worden.  
 
Alle sessies vinden plaats in het midden van het land.    
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