
 

 

 

ReLinked staat voor verbinding. Werkelijke groei en verandering kan 
alleen gerealiseerd worden door werkelijke verbinding. Dit is een 
belangrijk thema in bedrijfsprocessen, management en ook in verkoop en 
acquisitie. Verkoop realiseren is anticiperen op verkoopkansen, het 
benutten van verkoopkansen door inzicht en kennis, maar ook het creëren 
van verkoopkansen. 

Talent-Proof Salestrainingen 
 

Speciaal voor deze verkoop processen heeft ReLinked een specifieke verkooptraining 

ontwikkeld, vanuit de principes van het contextueel management. Belangrijke voorwaarden 

die de kans vergroten op het sluiten van een verkoop deal zijn betrouwbaarheid, aantrekkelijk 

zijn en het moet ook daadwerkelijk iets opleveren. Belangrijke thema’s die aandacht verdienen 

in het verkoop gesprek. Het creëren van de juiste voorwaarde is een eerste stap. Daarmee 

komt de werkelijke deal nog niet tot stand. Verkopen is ook gunnen. En gunnen doe je daar, 

waar loyaliteit is opgebouwd. Hoe kun je effectief loyaliteit opbouwen, waar moet je dan aan 

werken Daar waar een klant zich wil verbinden, is de deal gesloten. Verkopen is in onze ogen 

ook niet een aangeleerd truckje maar een professionele manier van met mensen omgaan, een 

toegevoegde waarde hebben in het klant contact en daardoor van betekenis kunnen zijn. De 

training maakt zichtbaar dat luisteren wat anders is dan ‘aan horen’. Luisteren is een 

belangrijk component in een verkoopgesprek. Een goede luisteraar roept bij de ander het 

gevoel op gehoord te zijn en begrepen. Effectief in het opbouwen van loyaliteit die nodig is om 

een deal te sluiten. De klant zal niet alleen de deal met je sluiten, maar ook het verlangen 

hebben om op langere termijn samen te blijven werken. Een effectieve deal, levert aan twee 

kanten een goed gevoel op. Verkopen is in onze filosofie dan ook gebaseerd op verbinden en 

samenwerken met je klant. Verkooptraining maakt verkopers bewuster van de psychologie van 

de consument. Deze inzichten zijn nodig om effectief te zijn in de verkoop en betrouwbaar te 

blijven, zodat een klant ook op langere termijn klant zal blijven. 

 

De ReLinked verkooptraining leert u op een andere manier naar mensen te kijken en leert om 

effectiever, doelgerichter en meer strategisch tewerk te kunnen gaan. Bovendien zal de 

training ook verkopers onderling sterker verbinden waardoor de kracht van het team zal 

vergroten en het hele team effectiever zal worden. Zwaktes worden in samenwerking 

gecompenseerd en sterktes worden vergroot in samenwerking. Een effectieve samenwerking in 

een verkoopteam is bepalend voor de groei en de ontwikkeling van de onderneming. 



 

 

 

Opzet van de training 

We werken twee losse dagen met een groep verkopers aan de verdieping en de verbreding van 

hun vaardigheden, talenten en inzichten in verkoop processen. Dit zijn twee intensieve dagen, 

waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de vergroting van kennis en inzicht als aan training 

van waarneming, communicatie en beïnvloeding. 

 

Resultaat  

• Je maakt gemakkelijker afspraken bij potentiële klanten  

• Je verdiept je persoonlijke visie op het gebied van verkoop en verbinding  

• Je hebt meer invloed op de besluitvorming bij jouw klanten en prospecten  

• Je krijgt nog meer plezier in je job en bent sterker in je motivatie  

• Je verbetert ontwikkeld vanuit een nieuw perspectief je communicatie vaardigheid  

• Je leert je effectief afstemmen op de specifieke vraag van je klant  

• Je krijgt nieuwe inzichten in jezelf, wat roep jij op bij de ander? Hoe kun je dit inzetten 

in je verkoop? 

 

Programma  

• Verkooppsychologie – aankoopmotieven en besluitvorming  

• Werkelijke verbinding en samenwerking zoeken met je klant  

• Wat is strategie en hoe bouw je loyaliteit op?  

• Een menselijk verkoop gesprek  

• Ontdekken en zichtbaar maken van behoeften en koopmotieven  

• Vraag-, luister- en doorvraagtechnieken  

• Herkennen en uitbouwen van commerciële kansen  

• Overtuigend presenteren op basis van behoeften en koopmotieven  

• Ondersteunende hulpmiddelen - laptop, brochures, filmpjes, PowerPoint  

• Jouw persoonlijke impact op anderen vergroten  

• Offertes presenteren en afronden  

• Prijspresentatie en prijsverdediging  

• Werken met en wegnemen van weerstanden  

• Creatief omgaan met je persoonlijke talenten  

• Telefonische acquisitie - voorbereiding, organisatie en gespreksstructuur  

• Situaties uit de eigen praktijk  

• Rollenspellen en Persoonlijk Verbeter Plan 

 

Intake 

De intake is een belangrijk onderdeel in de training. We willen goed afstemmen op jou eigen 

leervragen en ook zorgen dat we een groep samenstellen van cursisten die bij elkaar passen en 

optimaal van elkaar kunnen leren. In het intake gesprek formuleren we samen de leervragen en 

bespreken we de wederzijdse verwachtingen. 

Trainingsduur 2 (losse) dagen verkooptraining van 9.30 uur tot 16.30 uur 



 

 

 

Voorbeeld leerdoelen 

• Hoe op een authentieke wijze de verbinding aangaan in 3 minuten (Niet het zoveelste 

trucje leren, maar iets om echt toe te passen vanuit authenticiteit, waarin je dus jezelf 

kan zijn). 

• Hoe om te gaan met negatieve klanten of momenten en dit om te buigen naar iets 

positiefs 

• Omgaan met kortingsvragen of prijskopers. 

• De actie-reactie bij negatieve klanten stoppen en doorbreken 

• Frisse kijk op de verkoopmethode en duidelijke lijn in verkoopgesprek 

• Feedback op functioneren in verkoopgesprek; “waar sta ik nu precies als 

verkoopmedewerker van het bedrijf” 

• Niet bezwaard voelen om aan te spreken/de verbinding aan te gaan, ook al is iemand 

ouder 

• Welke signalen geeft de klant waar je op kan doorpakken (ook non-verbaal) 

• Hoe geven we de klant een warm en speciaal gevoel zodat de transactie automatisch 

volgt. 
 

 

 

 
 

 


