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Voorwoord

Dit e-boek is gericht naar alle verkopers, jong & oud, die nog maar
net de prachtige wereld van verkopen zijn binnengetreden en de
ambitie hebben om een sales master te worden.

Wat je in dit boek zal meekrijgen, zijn de fundamenten om een sales
master te worden. We zullen dus niet enkel kijken naar de taken van
een verkoper en hoe hij deze moet uitvoeren. We gaan nog dieper
kijken naar wat er dus fundamenteel nodig is om als verkoper een
high performer te worden.

We ontwikkelden deze gids, omdat er nog te weinig
gecommuniceerd wordt over de fundamenten van dit beroep. In
vele Vlaamse onderwijsinstellingen zijn er weinig tot geen
opleidingen waar sales aan bod komt. Het is dus bijna onmogelijk
om goed voorbereid te zijn, laat staan, erin uit te blinken. Wij willen
hier verandering in brengen.

Ik hoop alvast dat deze gids je de nodige inzichten zal geven over het
beroep en de fundamenten die noodzakelijk zijn om een sales expert
te worden.

Als je bijkomende vragen hebt of als je meer concreet wil weten hoe
je een sales master kan worden, kan je me altijd bereiken via
dylan.mendes@u-sights.be.

Groeten,

Dylan Mendes
Co-founder Usights
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Introductie

Mijn eerste saleservaring vond plaats toen ik nog student was.
Binnen mijn studentenvereniging was ik verantwoordelijk voor het
sluiten van partnerships met bedrijven, zodat die bedrijven op onze
campus konden rekruteren. Deze rekruteringen vonden plaats op
jobbeurzen, die wij organiseerden. Om met een stand op onze
jobbeurs te mogen staan, moesten de bedrijven natuurlijk een
bepaald bedrag betalen. Ik moest dus job fair standplaatsen
verkopen. Alleen had ik toen niet door dat dit verkopen was. De
functie binnen de vereniging heette “bedrijvenrelaties”, geen “sales”,
“verkoop”, “business development”, “SDR”, “accountmanager” of
wat dan ook. Ik begreep het dus letterlijk als in “je moet relaties
onderhouden met bedrijven”. Opnieuw, ik had niet door dat dit een
synoniem was voor verkopen.

In die tijd was verkopen in mijn ogen een oneerbiedig beroep. Het
ging om producten en/of diensten lichtjes tot sterk opdringerig aan
de man te brengen a.d.h.v. allerlei manipulatie technieken. De
‘gladde’ verkoper doet zijn praatje, waar men vervolgens met een
grote dosis scepticisme naar zijn of haar praatje luisterde.

Het was pas na een jaar in de vereniging te zitten dat ik door had dat
ik eigenlijk sales aan het doen was. Mijn perceptie van het beroep
veranderde helemaal. Als gevolg van die realisering ben ik mezelf
gaan verdiepen in “sales”. Het eerste salesboek dat ik las, was “The
Psychology of Selling” van Brian Tracy. Een klassieker. Na het lezen
van dit boek werd ik helemaal bezeten van het beroep.

Goede sales skills zijn essentiële vaardigheden voor iedere
professional, niet enkel voor verkopers. Of je nu een product of
dienst aan de man wil brengen, een nieuwe job wil verkrijgen of een
idee aan een collega of manager wil overbrengen… Deze skills
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verhogen je slaagkans om deze doelen tot een goed einde te
brengen.

Nochtans, net zoals bij mij vroeger, bestaat er bij velen nog steeds
een foutieve perceptie rond sales. Mensen denken nog te vaak dat
het gaat om iemand die een product of dienst opdringerig wil
overbrengen. Nu ik reeds langere tijd in de verkoop zit, heb ik
opgemerkt dat deze misconceptie verklaard kan worden door drie
redenen.

Een eerste reden is dat er verkopers zijn, die zich nooit hebben
verdiept in de fundamenten en best practices van verkoop. Dit was
vroeger wellicht meer het geval dan vandaag, aangezien werkgevers
tegenwoordig steeds meer opleidingen aanbieden aan hun
werknemers. Desalniettemin, als een verkoper niet weet hoe hij
moet verkopen, dan gaat zijn intuïtie zijn eigen belangen prioriteit
geven i.p.v. die van de koper. En dat is fundamenteel fout. Verder
gaat die verkoper ook in beperkte mate weten hoe hij de aandacht
van zijn prospecten kan winnen, hoe hij efficiënt kan omgaan met
tijd en hoe hij zijn waarde propositie naar de klant kan overbrengen.
Wil die verkoper zijn target op het einde van het kwartaal nog halen
(d.i. zijn eigen belang), dan gaat hij zich instinctief opdringerig
gedragen. Dit is o.a. ook de reden waarom wij met Usights gestart
zijn. Wij geloven immers dat het wegwerken van die misconceptie
begint bij het ontwikkelen van goede verkopers.

Een tweede reden voor de misconceptie kan ook verklaard worden
door het tegenovergestelde. Verkopers krijgen bepaalde technieken
aangeleerd en passen ze vervolgens toe, maar op zo’n manier dat
het opvalt. Bij closing technieken komt dit fenomeen het meeste
voor. Hierbij wordt wel eens een techniek toegepast om,
bijvoorbeeld, urgentie te creëren. Als dat niet voldoende voorzichtig
of diplomatisch gebeurd, dan kan dat wel eens nefast zijn voor de
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deal. Al die technieken zijn namelijk niet zo zwart-wit, noch zijn ze
universeel. De ene techniek kan heel goed werken voor de ene
verkoper, maar minder voor de andere. Eens het duidelijk is dat je
een bepaalde sales techniek aan het toepassen ben, dan kom je als
verkoper niet meer authentiek over en verlies je vertrouwen van de
prospect. Daarom dat ik ook altijd zeg dat sales technieken niet voor
beginners zijn. Als beginner moet je starten bij de fundamenten.
Eens dat goed zit, kan je incrementele verbeteringen gaan zoeken
a.d.h.v. trial & error van allerlei sales technieken.

Ten slotte, een derde reden voor deze misconceptie ligt bij de
manier waarop de typische verkoper geportretteerd wordt door
onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de film “The Wolf of Wall
Street”. Een heel goede film, maar ook eentje dat een foutief beeld
schetst van de verkoper, althans vanuit een ethisch standpunt. Dit
wordt mede veroorzaakt door het feit dat ‘manipuleren’, ‘direct
closen’ en ‘pitchen’ zaken zijn die je makkelijker kan uitbeelden dan
het ‘begrijpen van de werkelijke behoefte van de klant’ en ‘een
aanbeveling doen die inspeelt op de pijnpunten van de klant’.

Het is dus zeer spijtig dat er zo’n misconceptie bestaat. Sales is
immers super belangrijk voor eender welke organisatie! Het is niet
omdat je het beste product of de beste dienst aanbiedt op de markt,
dat je ook de meeste verkopen gaat boeken. Dit was misschien zo 50
jaar geleden, maar dit is intussen zeker niet meer het geval. De
kwaliteit van je salesteam en salesaanpak kan al snel een grote
impact hebben op het staan of vallen van een organisatie. Immers,
hoe beter de verkopen en hoe meer klanten je hebt, hoe meer
vertrouwen anderen hebben in je organisatie, wat weer andere
klanten naar je toebrengt. Hoe meer verkopen er geboekt worden,
hoe meer leverage de organisatie heeft t.o.v. financiële instellingen.
Hoe beter de verkopen, hoe meer er geïnvesteerd kan worden in het
bedrijf, waardoor deze nog beter kan presteren. Verkopen is m.a.w.
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de brandstof van iedere organisatie. Aangezien elke organisatie
ernaar streeft om een impact te maken, speel jij als verkoper een
belangrijke rol in het al dan niet waarmaken van deze ambitie. De rol
van de verkoper is dus bijzonder belangrijk en je mag trots zijn dat je
deel uitmaakt van deze groep.

In wat volgt wil ik graag een stappenplan introduceren om als
beginnende verkoper op een juiste manier te starten. Het is
belangrijk dat je de juiste fundamenten meekrijgt vanaf het begin.
Eens je de basis principes van verkopen doorhebt, kan je jezelf
verder ontwikkelen tot een sales master. Natuurlijk is dit niet in 1-2-3
gedaan, maar zal dit veel tijd, moeite, discipline en ambitie vragen.
Uiteindelijk is dit ook wel het mooie eraan: niets of niemand, buiten
jezelf, houd je tegen om een sales master te worden.
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Het Sales Master Framework

Ik introduceer in wat volgt een stappenplan om een sales master te
worden. Het begint natuurlijk bij het ontwikkelen van een juiste
mindset. En je gaat dit misschien banaal vinden, maar toch is dat wat
de meeste beginnende verkopers fout doen. Eens je de juiste
mindset hebt, gaan we kijken hoe dat het komt dat founders, zonder
enige sales training, de beste verkopers zijn van hun eigen oplossing.
Ik geef je alvast een spoiler: zelf-overtuiging in de oplossing. Wat dit
concreet betekent, lees je in stap #2 van het stappenplan. Ten slotte,
gaan we het ook hebben over hoe jij als verkoper jezelf continu kan
ontwikkelen zodat je zowel effectiever (stap #3) als efficiënter (stap
#4) te werk kan gaan. Laten we eraan beginnen!

Stap #1: Ontwikkel de juiste mindset

Telkens ik een sales workshop geef bij mensen die nog weinig
saleservaring hebben, open ik met de vraag “Wat betekent sales
voor jullie?”. Het is best grappig om te zien dat mensen nog altijd
een foutief beeld hebben over sales. De twee meest voorkomende
antwoorden zijn “het genereren van inkomsten” en “het overtuigen
dat jouw product de beste is”. En hoewel die twee zaken op zich niet
helemaal verkeerd zijn, dit mag niet de betekenis zijn van verkopen
voor de verkoper.

Sales definieer ik als volgt:

Sales is, in de eerste plaatst, het begrijpen van de klant zijn
problemen en pijnpunten, om vervolgens de klant te helpen bij het
bepalen van een oplossing. Indien het probleem opgelost kan
worden door het product of de dienst van de verkoper, neemt de
verkoper de klant mee in een verhaal waarin hij goed illustreert wat
de voordelen zijn van samen te werken. Echter, in geen instantie
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spreek je als verkoper over je product of dienst, tenzij je er zelf van
overtuigd bent dat je de prospect kan verder helpen.

Wat je dus wil doen, is de klant helpen met zijn problemen. Je wil
niet je product verkopen en inkomsten genereren. Of beter gezegd,
dat mag in elk geval niet je hoofddoel zijn. Om dit punt duidelijk te
maken, maak ik vaak volgende analogie. Stel dat een goede vriend
naar je toestapt om een bepaald probleem te bespreken. Het eerste
wat je dan gaat willen doen, is het probleem begrijpen. Je gaat nog
geen oplossing voorstellen. Je gaat bijkomende vragen stellen totdat
je de situatie goed kan inschatten. En pas als het zover is, kan je met
die vriend gaan nadenken over oplossingen om samen tot een
besluit te komen over het beste plan van aanpak. Helpen &
adviseren, niet verkopen dus. Dit is de mindset van de goede
verkoper. Met die mindset kan je eigenlijk nooit iets fout doen.

Juist omdat het belangrijk is dat de verkoper de klant zijn situatie
begrijpt, kan analyseren en, ten slotte, de klant ook kan adviseren,
vergelijk ik de verkoper ook graag met een consultant. Trouwens,
ook de consultant is een verkoper. Hij suggereert een oplossing voor
de klant zijn probleem door een bepaalde methodologie/strategie te
volgen. Ook hier is het belangrijk voor de consultant dat hij eerst het
probleem van de klant identificeert en dat hij pas daarna een
oplossing formuleert voor het probleem. Echter, die oplossing moet
nog steeds verkocht worden bij de klant. Het is trouwens niet voor
niets dat een verkoper van financiële diensten nu ook vaak een
financieel adviseur genoemd wordt.

Ik hoop dat ik verder ook nog een ander punt duidelijk gemaakt heb:
stop met te praten over jou en jouw product of dienst, maar praat
over je prospect en zijn problemen. Dit is één van de hoofdprincipes
van verkopen. Als je dus een afspraak wil met een prospect of je
hebt een eerste meeting, praat dan over je prospect, zijn situatie,
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zijn problemen, de challenges die hij ondergaat etc. Praat niet over
je product of dienst. De nieuwe manier om te verkopen is door niet
te verkopen. Mensen zijn trots als ze een “aankoop gedaan hebben”,
maar niet als hen iets “verkocht werd”. Hou daar zeker goed
rekening mee.

Voor elk gesprek en voor elke meeting met een potentiële of
bestaande klant, moet je jezelf dus de vraag stellen: hoe kan ik de
prospect helpen?

Dit is de winnende mindset als verkoper.

Stap #2: Geloof er écht in!

Een vraag die ik vaak durf stellen aan verkopers is of dat ze zelf in
hun oplossing (d.i. hetgeen ze verkopen) geloven. Uiteraard, en
gelukkig ook, is het antwoord telkens “ja”. Echter, de manier waarop
ze “ja” antwoorden is vaak erg verschillend. Bij de ene verkoper is
het een volmondige “ja”, terwijl het bij de andere eerder een
bevestigende “ja” is.

Ik zou de vraag eigenlijk anders moeten stellen, namelijk: “Op een
schaal van 1 tot 100, in welke mate geloof je zelf in je eigen
oplossing?”. Het is immers niet zo zwart-wit als een ja of een nee.
We hebben te maken met een spectrum, waarin “ja” en “nee” de
uiteindes zijn en waar je eigen overtuiging zich ergens bevindt op dit
spectrum. We moeten dus kijken in hoeverre je dus gelooft in je
eigen oplossing. Deze factor, de “zelf-overtuiging”, is de
allerbelangrijkste conditie om een top verkoper te worden. Hoe zelf-
overtuigender jij bent over je oplossing, hoe beter jij anderen mee
zal kunnen nemen in je verhaal.

Laat mij een analogie introduceren. Stel dat je terug in de tijd zou
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kunnen reizen en met je jongere zelf zou kunnen praten, zonder dat
de jongere jij weet dat jij het bent. Jij hebt het succes van Tesla
gevolgd en bent getuige geweest van de +1000% groei. Had je daar
op tijd in geïnvesteerd, dan had je 10x je initiële investering als
profijt. In gesprek met je jongere zelf vraag je dus aan jezelf om al je
spaargeld – werkelijk alles – te investeren in Tesla. Uiteraard, de
jongere jij vindt het moeilijk te geloven, ziet hier te veel risico in en
weigert om dat te doen. Jij weet natuurlijk wat er in de toekomst
gaat gebeuren. Je bent 100% overtuigd dat dit een verstandige
investering is! Beeld je eens in hoe intensief je jezelf zou trachten te
overtuigen en hoe intensief je jezelf zou opvolgen! Dit is de kracht
van de zelf-overtuiging.

Het spreekt dus voor zich dat je héél sterk moet geloven in hetgeen
je verkoopt. Wil je echt grote verkoopssuccessen meemaken, dan
raad ik ook aan om een industrie en bedrijf te kiezen waar jij voor de
volle 100% in gelooft. Daar zal jij immers energie van krijgen en
beter verkopen als gevolg!

Maak nu de link tussen stap #1 en stap #2. Stel je stapt naar een
klant toe met de ambitie om die te helpen. Na het stellen van heel
wat vragen besef je dat je hem of haar ook werkelijk kán helpen. Je
bent er dus zó hard van overtuigd dat jouw oplossing de klant zijn
problemen zal oplossen. Stel je voor met wat voor energie je hem of
haar zou willen overtuigen van je oplossing. Ook al heb je geen
pitching, storytelling, objection handling of closing vaardigheden
gekweekt, toch zal je in staat zijn om in vele gevallen de deal te
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closen. Juist omdat je zelf zo overtuigd bent van de oplossing, zal je
authentiek overkomen en op een spontane manier de argumenten
gebruiken om de klant te overtuigen. Natuurlijk, hoe beter je sales
skills, hoe nog beter je zal kunnen verkopen. Echter, ik geloof er
steevast in dat zelf-overtuiging in je oplossing een nóg grotere
impact kan hebben op je resultaten dan het ontwikkelen van sales
skills.

Laat me een voorbeeld geven. Denk aan alle religieuze bewegingen,
zij geloven met hart & ziel in hetgeen ze prediken. Iets wat toch wel
moeilijk te “verkopen” is, want zij hebben een compleet ander beeld
van de wereld. En hoewel ze nooit sales trainingen hebben
gekregen, waren ze toch in staat miljoenen mensen mee te krijgen in
hun verhaal.

Laat me hier nog iets aan toevoegen. Stel dat je zó overtuigd bent
dat je oplossing een game changer is voor tal van mensen en/of
organisaties, zou je dan niet nog meer tijd, moeite en energie willen
steken in het worden van een topverkoper? Juist omdat je weet dat
als je beter kan verkopen, je uiteindelijk meer mensen en/of
organisaties kan helpen? Vandaar, en ik herhaal het, wees eerst zelf-
overtuigd en ontwikkel hierna jouw sales skills.

De vraag is dan: hoe doe je dat? Eén van de betere manieren om dit
te doen, is om in gesprek te gaan met tevreden klanten. Luister naar
hun positieve ervaringen. Waarom vinden ze jouw oplossing(en) juist
zó goed? Wat voor impact heeft jouw oplossing(en) op hen gehad?
Lees daarnaast ook positieve reviews. Kortom, absorbeer eender
wat je overtuiging in jouw oplossing een boost kan geven.

Stap #3: Ontwikkel de juiste skills!

Nu je weet wat de verkoper’s mindset is en dat je zelf-overtuigd
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moet zijn van je oplossing, is het tijd om je sales vaardigheden aan te
scherpen. Onthou vooral dat de verkoper’s mindset heel belangrijk
is. Heel veel van die sales methodologieën en technieken hebben als
bedoeling om controle te houden over het hele salesproces en om je
overtuigingskracht te versterken. Indien je die vaardigheden toepast
op een onethische manier, dan ben je geen verkoper meer, maar een
manipulator. Net daarom is het belangrijk dat je altijd denkt in het
kader van je prospect of klant en zijn problemen.

Niet iedereen is een natuurlijke verkoper, maar iedereen kan wel
leren verkopen. Het maakt niet uit of je een introvert of extravert
bent, of je goed bent in talen en/of met cijfers, of je een academisch
diploma hebt of niet – iedereen kan leren verkopen. Wat het verschil
maakt is de motivatie, discipline & wil om bij te leren. Als je stap #2
goed gevolgd hebt, zal je de nodige motivatie wel in je hebben. In
stap #4 zullen we zien hoe je meer gedisciplineerd kan worden
a.d.h.v. een goede werkethiek. In deze stap bespreken we hoe jij je
sales skills verder kan ontwikkelen.

Bij Usights hebben we 10 verschillende sales vaardigheden
gedefiniëerd. We zullen ze één per één bespreken.

Prospectie. Deze vaardigheid focust zich op het vinden van en het
vastleggen van een eerste contactmoment met nieuwe potentiële
klanten via verschillende kanalen, methodes en technieken.

Binnen sales hebben we het in deze stap ook vaak over “het vullen
van de pipeline”. De pipeline is typisch salesjargon en staat voor alle
potentiële deals (ook wel “opportuniteiten” genoemd) waarmee
men bezig is. Het is uiteraard belangrijk dat je die pipeline blijft
vullen zodanig dat er steeds nieuwe business gegenereerd kan
worden.
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Deze vaardigheid is bijzonder belangrijk voor inside sales reps,
business developers & sales development reps.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: cold calling,
cold emailing, de psychologie van de aandacht, teasing in sales,
personal brand, netwerken…

Nurturing. Dit is de activiteit waarbij je klanten & prospecten verder
informeert over hun pijnpunten & uitdagingen die jij kan wegwerken
a.d.h.v. je oplossing. Zo bouw je namelijk vertrouwen op, neemt je
brand awareness toe en creëer je een connectie waardoor de klant
of prospect wil weten hoe er samengewerkt kan worden.

Het nurturen van een lead is belangrijk in de gevallen waarbij je
oplossing in de praktijk niet dringend lijkt te zijn. Ik zeg duidelijk ‘lijkt
te zijn’, want meestal is er bij het onmiddellijk implementeren van
een oplossing een directe win. Het probleem is dat je klanten of
prospecten daar niet van bewust zijn, vandaar het belang dat je ze
informeert, ofwel nurturet.

Deze vaardigheid is bijzonder belangrijk voor account executives
(AEs), account managers (AMs) en customer success reps, maar
uiteindelijk ook voor eender wie nieuwe leads wil genereren, zijnde
de inside sales reps, de business developers en de sales
development reps.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: social selling,
account-based marketing, organiseren van webinars, e-mail
nurturing strategie…

Sales methodologieën & Qualificatie. Onder deze vaardigheid vallen
de fundamenten van verkopen. Een sales methodologie is een
framework die beschrijft hoe je als verkoper elke fase van het sales
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proces moet doorlopen. Doordat je zo’n framework hebt, hoef je
niet bij elke deal te gaan freestylen, maar heb je een logische
sequentie aan acties en een set van voorwaarden om naar de
volgende fase te kunnen gaan. Qualificatie is meestal een onderdeel
van de sales methodologie, maar niet noodzakelijk. Qualificatie heeft
te maken met het verifiëren of een bepaalde deal en/of klant wel
effectief de tijd & moeite waard is. Dit doe je door heel wat
informatie te vergaren over de potentiële klant, de noden die ze
hebben, hun budget, over wie de betrokken partijen zijn etc.

Elke startende verkoper, ongeacht welke verkopersrol, moet sales &
qualificatie methodologieën aangeleerd krijgen. De fundamenten
van het verkopen horen hier ook bij. Omdat dergelijke
methodologieën gegroeid zijn uit zowel trial & error als onderzoek,
zijn ze niet alleen effectief, maar ook erg robuust. Hoe beter je op
een bepaalde methodologie getrained wordt, hoe schaalbaarder je
aanpak wordt en hoe voorspelbaarder je resultaten.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: Strategic
Selling, SPIN Selling, Provocative Selling, Value Selling, Emotional
Selling, Consultative Selling, Solution Selling, BANT methodology,
PACCT methodology…

Presentatie. Ik heb al vaak genoeg gezegd dat de klant en zijn
probleem centraal moeten staan, maar vroeg of laat moet je wel je
oplossing voorstellen. Hoe breng je dit over aan de klant? Het is
uiteraard belangrijk dat jij je klant meeneemt in een verhaal dat
duidelijk is, logisch is en dat inspeelt op de noden van de klant. Enkel
zo behoud je de klant in het gesprek. In deze vaardigheid leggen we
de focus op het overbrengen van jouw boodschap. Dat kan in het
begin van het sales proces zijn (bv. wanneer je een afspraak wil
vastleggen), in het midden van het sales proces (bv. bij het
pitchen/voorstellen van je oplossing) of eerder naar het einde van
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het sales proces toe (bv. bij de finale onderhandelingen). Als je
presentatie skills top notch zijn, dan straal je zelfzekerheid en
professionaliteit uit. Iedereen wil uiteindelijk het liefst samenwerken
met een professionele verkoper.

Omdat elke type verkoper de klant moet meekrijgen in zijn verhaal,
is het belangrijk dat iedere verkoper weet hoe hij moet presenteren.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: storytelling,
pitching, presentation, neuroscience in sales, tone of voice…

Onderhandeling. Een belangrijke vaardigheid van de salespersoon is
dat die uiteraard goed kan onderhandelen, overtuigen en closen. Je
denkt mee in termen van de klant, maar dat wil niet zeggen dat hij
alles zo maar gedaan kan krijgen bij jou. Als bijvoorbeeld de klant
tijdens de onderhandelingen om korting vraagt en jij bent niet van
mening dat hij daar recht op heeft, omdat je zó zeker bent je van de
waarde die jij levert, dan moet je stevig in je schoenen staan en die
aanvraag afwijzen. Je maakt hierbij nogmaals duidelijk dat je waarde
vele malen groter is dan de kost en geeft dit als reden waarom je de
korting afwijst. Je doet dit natuurlijk op een professionele en
klantvriendelijke manier, zodat je klant dit kan begrijpen en de deal
dus niet in het water valt.

De woordkeuzes & de zinsconstructies zijn net zoals bij de vorige
vaardigheid van groot belang. Het grote verschil met presenteren, is
dat je bij deze vaardigheid in dialoog bent. Het is niet enkel jij die
uitleg geeft. Je stelt vragen en er worden vragen aan jou gesteld.
Elke partij heeft zijn agenda. Toch willen ze allebei een
samenwerking en dus moet er een compromis gevonden worden.
Het is onderhandelen. Het is closen. Het is overtuigen. Het is het
verkrijgen van een akkoord.
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Deze vaardigheid is bijzonder belangrijk voor account executives
(AEs) en account managers (AMs). Uiteindelijk is dit belangrijk voor
eender wie vooruitgang wil boeken in het salesproces, zijnde de
inside sales reps, de business developers en de sales development
reps. Onderhandelen & closen doe je namelijk in elke stap van het
salesproces, niet enkel bij de finale onderhandeling.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: closing
technieken, onderhandelen, NLP, tone of voice, neuroscience in
sales, objection handling, herkennen & inspelen op verschillende
persoonlijkheidsstijlen…

Tools. Een salespersoon moet vandaag de dag kunnen werken met
verschillende softwares en IT systemen, zoals een CRM, een sales
enablement tool, een video editing software, Social Media etc.

Het is dus belangrijk om flexibel om te kunnen gaan met de nieuwste
technologiëen. Zo behoud je als verkoper een duidelijk overzicht van
je werk & prestaties, kan je zaken automatiseren en kan je creatiever
je werk uitvoeren. Die tools bieden je dus de opportuniteit om
efficiënter en effectiever te werk te gaan. Bovendien, hoe minder
tijd je moet steken in repititieve administratie, hoe meer je kan
investeren in de interpersoonlijke relaties met je klanten.

Sales Strategy & Management. Deze vaardigheid is bijzonder
belangrijk als je ooit sales manager of sales director wordt. Echter,
hoe beter je bent op strategisch vlak hoe beter je zal kunnen
presteren als verkoper. Dit geldt ook voor beginnende verkopers.

Binnen deze vaardigheid stel je jezelf dus in staat om verder te kijken
dan het operationele aspect van een verkoper. Je bent in staat om
een visie en een plan van aanpak te definiëren. Je kan dus vragen
beantwoorden zoals: Wie is onze klant? En waarom? Hoe evolueert
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de markt? Hoe kunnen we daarop inspelen? Hoe positioneren wij
ons? Hoe kunnen we rekening houden met en inspelen op macro-
economische factoren?

Eveneens belangrijk is om na het definiëren van een sales strategie,
deze ook te gaan implementeren binnen de hele salesorganisatie.
Welke KPI’s zal je koppelen aan de strategie? Welke acties moeten er
bijgevolg uitgevoerd worden? Hoe volg je dat op? Hoe coach je jouw
teamleden? Etc.

Voorbeelden van skills die onder deze categorie vallen: sales
operations & analytics, sales coaching & training, rekruteren van
verkopers, bouwen van een salescultuur, pipeline management,
sales infrastructuur, waarde propositie, USP & marktpositionering
etc.

Marketing & Sales alignering. Dit is ééntje waar vele sales- en
marketingteams mee worstelen. Vaak werken beide departementen
in silo’s met beperkte communicatie en soms zelfs tegenstrijdige
KPIs, waardoor ze elkaar tegenwerken. Nochtans hebben marketing
en sales dezelfde doelstellingen.

Hoe kan je er dus voor zorgen dat er een betere alignering is tussen
beide partijen? Een eerste stap om daarin te slagen, is door
voldoende en goed te communiceren. Een tweede element is om als
verkoper te begrijpen hoe dat de marketeers redeneren &
functioneren en vice versa. Vandaar dat wij met Usights een
leerplatform ontwikkeld hebben voor zowel marketeers als
verkopers. Wij geloven er immers in dat men weinig begrip en
empathie kan hebben voor de andere partij als men niet begrijpt
hoe de andere partij werkt. Dit wil niet zeggen dat je als verkoper
moet weten hoe je, bijvoorbeeld, een advertentie op LinkedIn moet
plaatsen. Het is echter wel nuttig dat je begrijpt hoe zij een
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marketing campagne opstellen en inplannen, hoe zij deze uitvoeren,
wat de verwachte resultaten zijn, welke input ze graag vanuit sales
ontvangen, …

Relationship Building. Een goede verkoper is iemand die een goede
relatie kan opbouwen en onderhouden met zijn prospecten en
klanten. Een goede verkoper moet authentiek, geloofwaardig en te
vertrouwen zijn. Vooral dat laatste is belangrijk. Je zal merken dat als
verkoper je drie fases zal doorlopen bij de klant. Eerst zal je gezien
worden als een expert die weet wat de problemen en wat mogelijke
oplossingen zijn. Als je dit vervolgens kan toepassen in de context
van de prospect of klant, dan zal je niet alleen als een expert
beschouwd worden, maar ook een probleemoplosser. Je hebt hun
situatie goed geanalyseerd en op basis van je expertise geadviseerd
om hun problemen aan te pakken. Het laatste niveau is die van de
trusted advisor. De trusted advisor is meer dan alleen iemand die
problemen oplost. Je bent een vertrouwenspersoon. De klant weet
dat als hij open en transparant is t.o.v. jou, jij daar ook geen misbruik
van gaat maken. Hij luistert naar jouw advies en is bereid acties te
ondernemen puur en alleen op basis van vertrouwen. Een trusted
advisor worden, gebeurt uiteraard niet zomaar. Het is belangrijk dat
je aandacht besteedt aan het ontwikkelen van de relatie met de
klant, vandaar het belang van deze vaardigheid.

Deze vaardigheid is voornamelijk van belang voor account executives
(AEs) & accountmanagers (AMs) die ook langere tijd de
contactpersoon is van de klant.

Macro- en micro-economie. Als verkoper moet je kunnen
meedenken in de business van je klanten. Het spreekt voor zich dat
je dus een goede kennis moet hebben van de uitdagingen &
problemen uit hun industrie, hoe de industrie gaat evolueren, de
impact dat veranderingen kunnen hebben op hun business model, …
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Omdat je dit moet doen voor heel wat verschillende bedrijven, met
elk hun verschillen, is het belangrijk dat je een goede kennis hebt
van de algemene bedrijfs- en economische principes.

Het is dus duidelijk dat je als verkoper over heel wat kennis &
vaardigheden moet beschikken om een top performer te worden.
Dit is ook de reden waarom wij Usights opgestart zijn. We willen het
zo makkelijk mogelijk maken om van iedere ambitieuze verkoper,
een sales master te maken. Een eerste voorwaarde om zo’n master
te worden, is om als verkoper zich continu te blijven opleiden. Met
het Usights leerplatform gaan we op zoek naar bewezen experten
met een ongelofelijke track record die hun ervaring & kennis graag
willen delen via online leermodules. Zo kan iedere ambitieuze
verkoper aan sneltempo een topverkoper worden!

Ten slotte, onthou dat een investering in jezelf de beste investering is
die er bestaat. Jouw kennis blijft er zo lang jij kan ademen. Je hoeft
daarom niet voor Usights te kiezen. Er bestaan talloze alternatieven,
zoals het lezen van boeken, krijgen van live trainingen, het volgen
van een academische opleiding… Ga ook zeker eens bij je manager
vragen of je recht hebt op een opleidingsbudget. In Vlaanderen krijgt
de gemiddelde werknemer tot €1400 opleidingsbudget per jaar.
Bovendien wordt er ook steeds meer geïnvesteerd in
werknemerstevredenheid. Het zou dus wel eens kunnen dat je
werkgever bereid is te investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling.
Uiteindelijk hebben zij er ook iets aan te winnen.

Stap #4: Ontwikkel een high performance werkethiek
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De juiste verkopersmindset hebben, is de eerste stap. De volgende
stap is om 100% zelf-overtuigd zijn van je oplossing. Eens dat goed
zit, kan je jouw salesvaardigheden verder ontwikkelen. De laatste
stap is dan het ontwikkelen van een high performance werkethiek.

In stap #3 leer je ‘slim’ werken. In stap #4 leer je ‘hard’ werken. Een
high performer werkt continu aan beide dimensies. Verkopen is
immers een high intensity activiteit. Als verkoper ben je het
uithangsbord van het bedrijf voor je klanten en ben je
verantwoordelijk voor de top-line resultaten. Er wordt met targets,
deadline & KPIs gewerkt om jouw prestatie te managen en te meten.
Als je dus niet goed presteert, zal je snel op je vingers getikt worden.

Het is dus belangrijk dat je even stilstaat bij je werkethiek. Echter,
alvorens we hier dieper op ingaan, wat bedoelen we precies met
werkethiek? Om er een formele definitie op te plakken:

“De werkethiek of arbeidsethos is de persoonlijke gedragsnorm voor
mentale of fysieke activiteit om een bepaald resultaat of doel te
bereiken.”
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Laten we deze definitie analyseren. We beginnen met het einde van
de definitie. Er moet een bepaald resultaat of doel zijn. Onthoud dat
de verkoper als doel heeft om zijn klanten zo goed mogelijk te
helpen. Jouw werkethiek moet daarrond gebouwd zijn. Als je
gedreven wordt door je wil om klanten te helpen, dan zal je ook
makkelijker je werkethiek kunnen verbeteren. Uiteraard heeft de
werkethiek te maken met de hoeveelheid activiteit (bv. bellen,
bezoeken, e-mailen, strategisch plannen…) die je uitvoert om je doel
te realiseren. We leven in een redelijk meritocratisch systeem
waarbij diegene die meer waarde creëert ook meer beloond wordt.
Als je langere uren klopt en daardoor ook meer waarde kan
opleveren, dan zal je ervoor beloond worden. En dit is zeker het
geval voor de verkoper, waar er vaak op basis van bonussen en
commissies geremunereerd wordt. Echter, de werkethiek wordt ook
gedefinieerd als de “persoonlijke gedragsnorm”. Hiermee wordt
bedoeld dat er gekeken moet worden naar wat als ‘normaal’
beschouwd wordt voor jou. Dit is voor iedereen anders. Als 80u
werken per week jouw compleet belachelijk klinkt (wat ik persoonlijk
ook vind), dan is dat helemaal prima. Je moet weten wat je normen
& standaarden zijn en dat op verschillende vlakken zoals: kwaliteit
van je werk, intensiteit van je werk etc. De werkethiek is dus een
persoonlijk definitie voor wat ‘werken’ betekent om je uiteindelijke
doelstellingen te realiseren.

Er is geen model voor de ‘beste werkethiek’, net omdat dit zo
persoonlijk is. Dit gezegd zijnde, als verkoper zijn er wel een aantal
aandachtspunten waar je op moet letten. Deze kan je best
incorporeren binnen je standaarden, zodat je kan uitgroeien tot een
high performing verkoper. In wat volgt, geef ik je een aantal
elementen mee om je werkethiek te verbeteren.

Een eerste aspect is dat je als verkoper voorspelbaar en consistent
moet zijn. Onthoud dat we het hier hebben over jouw werkethiek en
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niet jouw resultaten. Met voorspelbaar & consistent bedoel ik dus
dat je een routine moet ontwikkelen. Als je voorneemt om dagelijks
om 9u te beginnen met werken, dan is het de bedoeling dat je elke
dag werkelijk om 9u begint. Niet de ene dag om 8u30, de volgende
dag om 9u30 en een andere keer om 9u15. In dat geval zou je niet
meer voorspelbaar, noch consistent zijn. Werk dus aan een ritme dat
jij als ‘normaal’ beschouwt en die je op de lange termijn kan
volhouden. Voor velen is de standaard 9-to-5, maar voor anderen is
dit misschien eerder een 7-to-10. Dat doet er hier niet toe,
belangrijk is dat je voor jezelf weet wat jij als ‘normaal’ ziet en je dat
ritme ook volhoudt. Uiteraard, als we het hebben over high
performers, dan zal de 9-to-5 mentaliteit niet voldoende zijn. Stel je
bent ambitieus en een harde werker, dan zal je waarschijnlijk de 7-
to-10 meer ‘normaal’ beschouwen dan het 9-to-5 ritme. Dit wilt dus
wel zeggen dat je elke dag om 7u moet beginnen en pas stoppen
tegen 22u. Elke dag opnieuw. Bepaal dus voor jou wat jouw ritme is
& hou eraan vast.

Desalniettemin, presteert de high performer gemiddeld wat langere
uren dan de gemiddelde verkoper, want als top performer wil je
altijd een beetje meer doen dan je peers. Als de gemiddelde
verkoper 30 telefoontjes per dag doet, doe jij er 40. Als de
gemiddelde verkoper 5 meetings per week heeft, dan heb jij er 7.
Het maakt niet uit wat het is, maar probeer telkens meer activiteit te
hebben dan anderen. Zo val je namelijk meer op en word je ook
sneller als een high performer beschouwd. Natuurlijk zal je enkel van
deze status genieten als er werkelijk resultaten uit voortkomen, dus
hou in het oog dat je inspanningen altijd gekoppeld gaan met de
gewenste resultaten.

Een derde tip is om je dag altijd voor te bereiden tijdens de
voorgaande avond. Neem je agenda erbij en bekijk wat je te
wachten staat de volgende dag. Heb je een belangrijke meeting of
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presentatie? Heb je hier alles voor klaarliggen? Weet je wat je er
moet bereiken? Wat je moet zeggen? Deze gewoonte brengt enkele
voordelen met zich mee. Enerzijds, voorkom je zo verrassingen die
nefast kunnen zijn voor je prestaties. Anderzijds, zal je stressniveau
verlagen omdat je controle houdt over je planning en je dus perfect
weet wat er gaat gebeuren. Dit zorgt nu eenmaal voor
stressreductie.

Een ander aspect dat voor meer controle en minder stress zorgt, is
het werken met een to-do lijst. Een to-do lijst waarin er tevens een
onderscheid gemaakt wordt tussen al dan niet belangrijke taken,
zodat je altijd weet wat je volgende taak of opdracht moet zijn. Als
iemand naar je toestapt met een nieuwe opdracht, dan kan je ook
meteen je to-do lijst erbij nemen en zien of deze opdracht haalbaar
is binnen jouw planning.

Zorg voor zo min mogelijk afleiding tijdens je werk, zodat je de
nodige focus hebt op je taken. Er zijn heel wat tools die je hierbij
kunnen helpen. Zo zijn er bijvoorbeeld apps die ervoor zorgen dat je
geen notificaties ontvangt of die bepaalde websites blokkeren
tijdens de werkuren. Er zijn natuurlijk ook andere aspecten die je
focus kunnen verstoren. Zijn er collega’s die je regelmatig storen? Is
het in dit geval mogelijk om je af te zonderen tijdens je werk?
Probeer je soms zowel in een meeting te zitten als te werken? Stel je
dan de vraag: als ik geen absolute focus schenk aan een meeting, is
het nodig om in die meeting te zitten?

Als voorlaatste tip raad ik aan om de tijdsverspillingen weg te
werken. Is het nodig om 5x te snoozen alvorens op te staan? Kan je
niet in 5 min douchen i.p.v. 20 min? Is het nodig om 30 min door je
Instagram feed te scrollen? Het kan even goed om werkgerelateerde
zaken gaan. Was het nodig om te antwoorden op een bepaalde e-
mail? Was het echt wel de tijd, moeite en energie waard om in
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discussie te gaan over een relatief onbelangrijk onderwerp? Moest
je een meeting werkelijk bijwonen? Stel dat je al die
tijdsverspillingen zou kunnen wegwerken. Je zou voor jezelf uren
kunnen vrijmaken. Al is het slechts 10 min per werkdag, dan bespaar
je jezelf meer dan 40 werkuren per jaar. Dat zijn 5 extra werkdagen.
40 extra uren die je plots kan investeren in de juiste activiteiten,
zoals het bellen van klanten, het bezoeken van klanten, offertes
opstellen, je sales skills verder ontwikkelen etc.

Ten slotte, als laatste tip: laat perfectie vallen. Het is niet nodig om
alles tot in de puntjes uit te werken. Verkopen is een trade-off
tussen efficiëntie en effectiviteit. Ja, het is belangrijk dat je
professioneel overkomt. Ja, het is belangrijk dat je voldoende tijd
steekt om kwalitatief te werk te gaan, maar dat mag niet ten koste
gaan van het missen van opportuniteiten. Stel je bent intensief
onderzoek aan het doen over een bepaald bedrijf of je wil een e-
mail 10x nalezen voordat je deze verstuurt of je wil jouw pitch
optimaal voorbereiden. Als je hierdoor te weinig activiteiten uitvoert
(bv. bellen, bezoeken…), laat je opportuniteiten liggen. Als we het
hebben over de werkethiek, dan kijken we vooral naar hoe je een
grote hoeveelheid acties kan ondernemen. In stap #3 hebben we het
gehad over het ontwikkelen van je sales skills, zodat je slimmer te
werk kan gaan en zodat je in dezelfde tijdspanne veel betere
resultaten kan genereren. Tegelijkertijd moet je leren hoe dat je
jouw tijdsinvestering per activiteit kan reduceren. Vandaar: laat
perfectie vallen en focus enkel op datgene dat werkelijk belangrijk is.
Ontwikkel daarnaast je sales skills om zo de effectiviteit te
verbeteren. Je moet dus altijd een optimale trade-off gaan zoeken.
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Focus op alle bovenstaande elementen en verbeter zo jouw 
werkethiek. 

Dit zijn de aandachtspunten: 
• wees dus voorspelbaar en consistent; 
• werk altijd harder dan je medeverkopers;
• bereid je altijd goed voor de avond ervoor;
• werk met een to-do lijst;
• verwijder de afleidingen;
• elimineer tijdsverspillingen en, ten slotte;
• laat perfectie vallen. 
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Conclusie

Je hebt nu gezien hoe eender wie met de juiste mindset, motivatie
en ambitie zichzelf kan ontwikkelen tot een Sales Master. Uiteraard,
zijn de vier besproken stappen een continu en terugkerend proces.
Zeker stappen #3 en #4 moeten permanent aandacht krijgen zodat
je je continu verder ontwikkelt. Ik ben er 100% van overtuigd dat als
jij je aandacht schenkt aan die vier stappen, je op een snel tempo
een top performer wordt.

In deze mini guide bespraken we dus de fundamenten om te kunnen
excelleren in je sales job. Het zijn zaken die ik heel graag wilde delen.
Als ambitieuze, startende verkoper wil je er gewoon zo snel mogelijk
mee aan de slag gaan. Als je niet weet waar je exact op moet gaan
focussen, dan verlies je kostbare tijd en energie. Deze mini guide
werd dus ook geschreven met de bedoeling om richting te geven. Dit
is ook de missie van Usights: het helpen van young professionals met
het (sneller) worden van high performing verkopers.

Deze mini guide was echter slechts inleidend. Als je nu meer
concreet aan het werk wil gaan, dan moet je beginnen met ons Sales
Playbook. Dit is een +25 pagina’s worksheet waar jij meteen aan het
werk gaat. Je denkt kritisch & strategisch na over wie jullie ideale
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klant is, wat jullie marktpositionering is, hoe jullie het salesproces
eruit ziet, welke KPI’s belangrijk zijn voor jou en nog zo veel meer.
Kort verwoord, het is de Sales Starter Kit in één geconsolideerd PDF.

Als je nog opmerkingen hebt, vragen hebt of graag wil weten hoe
Usights jou verder kan helpen in je journey om een top performer te
worden, laat het zeker weten! Vanuit heel het Usights Team wens ik
je alvast ongelofelijk veel succes!

-- Dylan Mendes
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