
     

 

Als	  er	  een	  manier	  is	  om	  het	  beter	  te	  doen,	  vind	  die	  dan..	  

1

U	  merkt	  dat	  het	  steeds	  moelijker	  
wordt	  een	  omzetgroei	  te	  realiseren.	  
Door	  de	  economie	  houden	  klanten	  
en	  prospects	  de	  hand	  op	  de	  knip.	  En	  
toch	  zijn	  er	  organisaties	  die	  groei	  
realiseren.	  De	  mensen	  maken	  het	  
verschil,	  niet	  de	  markt.	  Wilt	  u	  
verkopers	  die	  in	  staat	  zijn	  afspraken	  
te	  maken	  en	  daar	  ook	  nog	  plezier	  in	  
hebben?	  Wilt	  u	  verkopers	  die	  van	  
een	  zelf	  gemaakte	  afspraak	  een	  
order	  kunnen	  maken?	  	  

VAnBoost©	  is	  de	  oplossing!	  

VAn	  heeft	  een	  concept	  ontwikkeld	  
die	  ertoe	  leidt	  dat	  uw	  verkopers	  
meer	  omzet	  realiseren	  zonder	  dat	  dit	  
ten	  koste	  gaat	  van	  hun	  productiviteit.	  	  	  

Voorbereiding:	  Assessment	  

VAnBoost©	  start	  door	  eerst	  met	  u	  te	  
sparren	  welke	  competenties	  van	  
belang	  zijn	  voor	  het	  goed	  kunnen	  
functioneren	  als	  commercieel	  
buitendienst	  medewerker.	  Wij	  gaan	  
in	  deze	  fase	  de	  competenties	  van	  uw	  
medewerker	  testen	  om	  te	  
achterhalen	  waar	  uw	  medewerker	  
‘staat’.	  Dit	  bepaalt	  het	  vertrekpunt	  
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van	  de	  ontwikkeling	  van	  uw	  
medewerker	  en	  de	  groei	  van	  uw	  
omzet.	  	  

Week	  1:	  Afspraken	  maken	  

Nieuwe	  klanten	  binnenhalen	  begint	  
met	  meer	  prospects	  bezoeken.	  In	  de	  
eerste	  week	  neemt	  uw	  medewerker	  
deel	  aan	  een	  1-‐daagse	  training	  
waarbij	  hij/zij	  alle	  essentiële	  
vaardigheden	  leert	  die	  	  nodig	  zijn	  om	  
meer	  resultaat	  te	  boeken	  bij	  het	  
maken	  van	  afspraken	  met	  prospects.	  
Tijdens	  deze	  dag	  leert	  hij/zij	  beter	  
gekwalificeerde	  afspraken	  te	  maken	  
door:	  

• het	  unieke	  VAn-‐Telefoon-‐Model;	  
• gesprek	  met	  impact	  te	  openen;	  
• ingang	  naar	  de	  beslisser	  te	  vinden;	  
• de	  aandacht	  vast	  te	  houden;	  
• vertrouwen	  op	  te	  bouwen;	  
• behoefte	  te	  creëren;	  
• om	  te	  gaan	  met	  bezwaren;	  
• de	  afspraak	  te	  ‘sluiten’.	  
	  

Na	  deze	  training	  gaat	  uw	  
medewerker	  zelf	  afspraken	  maken	  
met	  een	  door	  hem-‐	  of	  haarzelf	  
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samengestelde	  prospectlijst.	  Onze	  
coach	  kijkt	  continu	  over	  de	  schouder	  
mee	  en	  zorgt	  hierdoor	  voor	  een	  
blijvend	  resultaat.	  Uw	  medewerker	  
gaat	  hiermee	  gedurende	  vier	  dagen	  
op	  onze	  locatie	  onder	  begeleiding	  
aan	  de	  slag.	  

Week	  2:	  Bezoeken	  afspraken	  

In	  week	  2	  bezoekt	  uw	  medewerker	  
de	  gemaakte	  afspraken.	  Een	  coach	  
van	  VAn	  gaat	  met	  uw	  medewerker	  
mee	  met	  als	  doel	  in	  kaart	  te	  brengen	  
in	  hoeverre	  hij	  of	  zij	  de	  uit	  de	  test	  
gekomen	  competenties	  ontwikkeld	  
heeft	  en	  wat	  er	  aan	  extra	  training	  
nodig	  is	  om	  deze	  verder	  te	  
ontwikkelen.	  Deze,	  op	  uw	  
medewerker	  afgestemde	  training,	  
vindt	  plaats	  in	  de	  derde	  week.	  

Week	  3:	  Commerciële	  vaardigheden	  

Uw	  medewerker	  wordt	  voor	  een	  dag	  
uitgenodigd	  op	  onze	  locatie	  voor	  het	  
aanscherpen	  van	  	  individuele	  
verkoopvaardigheden,	  houding	  en	  
gedrag.	  De	  inhoud	  van	  de	  training	  is	  
afhankelijk	  van	  het	  assessment	  en	  de	  
constateringen	  in	  week	  2.	  

 

 

Missie	  

VerkoopAcademieNederland	  (VAn)	  is	  
de	  praktijkopleider	  voor	  commercieel	  
medewerkers.	  Wij	  willen	  de	  beste	  zijn	  
in	  het	  ontwikkelen	  van	  commercieel	  
talent	  en	  het	  verbeteren	  van	  onbenut	  
potentieel	  in	  commerciële	  
organisaties.	  

 

Wilt	  u	  ook	  op	  korte	  termijn	  meer	  

resultaat.	  Neem	  dan	  direct	  contact	  op	  

en	  wij	  vinden	  samen	  de	  oplossing	  die	  

het	  best	  bij	  u	  past.	  	  

VerkoopAcademieNederland,	  Johan	  

van	  Oldebarneveltlaan	  9c,	  2582	  NE	  

Den	  Haag,	  T:	  +31	  (0)70	  711	  8706,	  

info@VerkoopAcademieNederland.nl	  
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