
Klantenverbinding als sleutel 
tot succesvolle sales

Sales 
Academy



De kracht van verbinding in een 
verkoopgesprek

Maak een fan van elke klant door in elke fase van het salesproces in verbinding 
te gaan. Volg dit programma en leer je klant kennen, begrijpen en connecteer 
zodat jouw product of dienst zichzelf verkoopt.
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Inhoud

https://www.skillbuilders.be/nl/jouw-loopbaan/talentontwikkeling/icf-certified-coach-programma


Onze aanpak1

We creëren een learning community, waar gelijkgestemden elkaar versterken en 
uitdagen. Deze community wordt op een inspirerende manier begeleid door ervaren 
salestrainers- en coaches. 

Commerciële vaardigheden tijdens fysieke en virtuele contacten worden aangescherpt 
via het doorlopen van 4 modulaire trajecten. 

Het hybride traject bestaat uit een digitaal voortraject om zich degelijk voor te bereiden 
op de zeer interactieve workshops onder begeleiding van onze ervaren trainers-
coaches. 

Tussen de verschillende workshops werken de deelnemers aan opdrachten en 
overleggen met elkaar en de trainer-coach. Zo worden de beste best practices continu 
met elkaar gedeeld en sluiten we heel nauw aan bij de dagelijkse praktijk. 



Module 1
Verbindend 

verkoper

Wat en waarom?

Jezelf als verkoper

Inzichten in automatismen

Essentiële tools

Hoe verbinding inzetten
in sales?

Module 2
Hoe verbinden 

tijdens het sales 
proces 

Wie is mijn klant?

Fysiek en digitaal 
connecteren

Hoe voer ik een kwalitatief 
verkoopsgesprek?

Verbindende communicatie 

Programma2



Module 3
Situationeel 

pitchen

Situationeel en verbindend 
pitchen

Trigger met jouw pitch

Neem je klant mee in        
het verhaal

Presenteren met impact

Module 4
Situationeel

onderhandelen

Verbindend onderhandelen 
tot een win-win

Hoe reageer ik gepast op 
manipulatie?

Kom uit de impasse

Technieken van 
toponderhandelaars



Kostprijs3

€ 1.695 (Excl. BTW)

Inclusief toegang tot 
digitaal platform

Inclusief 1 uur 
individuele coaching

Onze opleidingen zijn erkend door de Vlaamse overheid. 
Je kan dus gebruik maken van de KMO-portefeuille Vlaanderen.

KMO-Portefeuille

Meer dan 5 weken vooraf betaal je geen annuleringskosten

Tussen 5 en 2 weken vooraf betaal je 50% van je inschrijving

Minder dan 2 weken betaal je 100% van je inschrijving

Annulering & terugbetaling



Experten4

Gino Verhamme Guy Knaepkens Philippe Sarens
is Expert trainer coach en heeft
16 jaar ervaring in commerciële 

en leidinggevende functies.

is Expert trainer coach en heeft
13 jaar ervaring als Sales 

Representative en Sales Manager.

is Expert trainer coach en heeft 15 
jaar ervaring als professional binnen 

sales activiteiten.



Ontdek de data van onze trajecten5

Bekijk de data >>

https://www.skillbuilders.be/nl/klantenverbinding-als-sleutel-tot-succesvolle-sales
https://www.skillbuilders.be/nl/klantenverbinding-als-sleutel-tot-succesvolle-sales


Vragen? Contacteer Sofie

053 53 20 30

sofiev@skillbuilders.be
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