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Beste Salesprofessional,

Dank je wel voor je interesse in De Salesopleiding. Een combinaOe van verkoopkracht 

opOmaliseren én strategisch denken. De opleiding voor Salesprofessionals.

Wil jij als verkoopprofessional je basis versterken door het aanscherpen van je werkwijze 

en zo betere resultaten boeken? De Salesopleiding is precies wat jij zoekt! Een krachOge 

korte beroepsopleiding van 6 maanden (6 opleidingsdagen en persoonlijke coaching) 

waarin alle faceVen van het veelzijdige buitendienst verkoopvak aan bod komen.

Daarnaast leer je vooral strategisch(er) te denken. Je maakt een concreet plan voor jouw 

segment(en) zodat je effecOever jouw markt kunt bewerken.

Wij bieden je een complete opleiding van alle faceVen van het salesvak en een 

intensieve begeleiding gedurende de duur van de opleiding. In deze brochure lees je er 

alles over! Veel leesplezier en tot snel bij de opleiding!

Met hartelijke groet

Jeff Dadema

Managing Director | Trainer

LetsgoacOve training groep B.V.

Welkom
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Letsgoactive training groep

Waar staat Letsgoactive training groep voor?

Letsgoactive staat voor een actieve manier van trainen met veel energie en 

enthousiasme. Onze ervaren Hospitality & Verkooptrainers zorgen voor dynamiek

in de organisatie. In onze workshops en trainingen gaan deelnemers dan ook vooral 

echt aan de slag met actief experimenteren en toepassen in een ‘veilige’ sfeer. Dat 

gebeurt in oefensituaties, maar ook door middel van leuke, leerzame team- en 

individuele opdrachten in de praktijk. Wij hebben aandacht voor ieder mens en geven

inspiratie en handvatten op maat zodat zij trots en met zelfvertrouwen een feestje 

kunnen maken van hun werk. Onze visie: Groeiende organisaties door bloeiende mensen. 

Hierom kiezen voor Letsgoactive J

§ Enthousiaste ervaren trainers die veel van zichzelf geven.

§ De experts in de Hospitality en Verkooptrainingen.

§ Een actieve aansprekende manier van trainen.

§ De trainer vindt met elke deelnemer passende handvatten.

§ Deelnemers zullen zeggen: “Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken!”.

§ Praktische no-nonsense aanpak op maat voor jullie gemaakt.

§ Al onze trainingen leiden bovendien tot substantieel meer werkplezier!
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De opleiding voor jou

Werkwijze optimaliseren

Je leert o.a. effectief acquireren met LinkedIn, overtuigende verkoopgesprekken 

voeren, presenteren, onderhandelen, bewuster e-mailen, klachtafhandeling en 

effectief met accountplannen werken.

Strategisch denken & doen

In de opleiding maak je je eigen Strategisch Plan van Aanpak. Hoe ga jij je markt 

optimaal bewerken en waarom? 

Persoonlijke begeleiding 24/7

Door kleine ’klasjes’ van maximaal 5 deelnemers word je intensief door je opleider 

begeleid. Bovendien heb je een dagdeel 1 op 1 coaching. 

Resultaat: Je wordt een allround Sales Professional die enthousiast, authentiek en 

zelfbewust sales bedrijft; vanuit plezier en een gedegen Strategisch Plan van Aanpak. 

Jouw investering:

§ 1 dagdeel per week tijdens je werk (praktijkopdrachten)

§ 1 dagdeel per week in de avond/het weekend (Plan van Aanpak)

§ Boek lezen

§ Wekelijkse zelfreflecties insturen 
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Module 1

Blok 1: Jij & je klantgesprekken 

Ieder blok bestaat uit 2 opleidingsdagen. In het eerste blok staan jij en jouw stijl 

centraal. Je leert jezelf kennen en je gedrag en dat van de klant herkennen. Het 

‘Big Nine’ model geeft je inzicht en oefening in communicatie. Je gaat jezelf optimaal 

presenteren volgens het why, how, what principe. Dit is een terugkerend onderdeel 

dat we aanscherpen en verrassend maken.

We gaan in dit blok ook aan de slag met het vinden van mogelijke nieuwe (LinkedIn) 

klanten en hoe je deze klanten het beste telefonisch kunt benaderen. Want na een 

eerste online contact zal er meestal telefonisch contact volgen. De vaardigheden 

die je daar opdoet kun je inzetten in vele gesprekken. Die gaan we ook voeren met 

een aantal van je echte prospects of ‘slapende klanten’.

De tweede dag staat vooral in het teken van het live klantgesprek. We gaan werken 

aan de leiding nemen in en de structuur van je gesprek, het behalen van je doel(en) 

en zorgen dat dit bekrachtigd wordt. Uiteraard krijg je daarbij uitgebreid de mogelijk-

heid te experimenteren en oefenen. 
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Module 2

Blok 2: Lastige Situaties & Strategie

Het tweede blok start met lastige gesprekken. Hoe ga je om met klachten en met 

negatieve opmerkingen van klanten? Je ervaart wat de invloed is van de verschillende 

onderdelen van de ‘Roos van Leary’ op het verloop en resultaat van deze lastige 

gesprekken.

Uiteraard gaat klantgerichte communicatie verder dan (telefoon-)gesprekken. Het 

gaat ook over de opzet en het effect van voorstellen en offertes die je stuurt. En de 

manier waarop je e-mails formuleert. Ook daar gaan we een optimaliseringsslag 

maken.

Daarnaast starten we met de 8 onderdelen van je Plan van Aanpak en brainstormen 

we over haalbare doelen en keuzes maken in strategie en tactiek. Doel: jou aan het 

roer te zetten van je eigen sales-succes!

Onderdeel van dit blok is een dagdeel persoonlijke coaching naar keuze. Dat kan gaan 

over alle onderdelen die aan de orde zijn geweest. Zowel op het gebied van effectieve 

communicatie als het strategisch Plan van Aanpak.
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Module 3

Blok 3:  Onderhandelen & Accountplanning

Het derde blok gaan we aan de slag met Accountmanagement en Accountplanning. 

We gebruiken een praktisch format voor een compact accountplan. Dat begint met een 

visie en missie voor elke klant: hoe ga jij je klant helpen met zijn business? Daarnaast leer 

je de kneepjes van het onderhandelen. Vanuit de theorie in een managementboek gaan 

we een passende praktijkcasus voor jou uitonderhandelen.

Dag 2 bestaat uit het optimaliseren van je LinkedIn activiteiten; je profiel, je posts en je 

aanbevelingen. Tot slot nemen we door wat belangrijk is in het geven van een goede, 

interactieve en onderhoudende presentatie.

Het laatste dagdeel is je examendag. Die dag doe je je theorie-examen en een bel-

examen. Voor deze dag heeft de examinator je gespreksexamen al afgenomen; De 

examinator is mee geweest op een gesprek met een echte klant.

We zorgen uiteraard dat je helemaal klaar bent voor de examens! Ervan uitgaande 

dat je die haalt, presenteer je op de diploma-uitreiking jouw eigen Strategisch Plan 

van Aanpak aan je mede-cursisten en ieders direct leidinggevende. Een mooie 

afsluiting van een intensieve, praktische en plezierige opleiding.     
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Kosten van de opleiding in 2023

12..10..

Wat kost deelname aan De Salesopleiding?

De kosten van deelname bedragen € 2.950 p.p. (excl. 21% BTW)

Wat krijg je daarvoor?

6 dagen opleiding & training. Cursusmateriaal, locaOekosten, lunch, 24/7 

persoonlijke coaching, managementboek, borgingsopdrachten; afsluitende 

examens: bellen, theorie- en live klantgesprek en natuurlijk een cerOficaat.

Belangrijk:

Om de opleiding goed te kunnen volgen en voltooien is een toezegging 

voor studieOjd vanuit de organisaOe waar je werkzaam bent noodzakelijk:

§ 3 blokken van 2 cursusdagen; om de 5-7 weken;

§ Ojdens het werk: één dagdeel per week m.b.t. opdrachten; 

§ per week 1 weekend-dagdeel m.b.t. voorbereidingen voor het volgende blok; 

§ één dagdeel meekijken /meeluisteren met elkaar tussen de blokken in;

§ wekelijks een zelfreflecOeverslag opstellen en insturen. 



Zelfreflectieverslagen (6-12) Compleet

Strategisch plan van Aanpak Voldoende

Theorie-examen Minimaal een 6.0

Belexamen (met examinator) Minimaal een 6.0

Gespreks-examen (bij een klant) Minimaal een 6.0
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Examens & exameneisen



Geslaagden aan het woord
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Klik op de foto’s om naar de video-interviews te gaan



WIJ ZIJN LETSGOACTIVE TRAINING GROEP

TOT SNEL BIJ DE SALESOPLEIDING


