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In dit hoofdstuk zullen we alles behandelen die je kan voorbereiden alvorens je naar de klant trekt.
Het eerste onderdeel van de Pré-GTM is het uitwerken van de strategie.

Opdracht 1 | Definieer de visie & missie van je bedrijf

Stel een visie op waarin je meegeeft wat je ziet gebeuren in de buitenwereld in de komende 3-5
jaar. Zorg ervoor dat je een visie schrijft die kan begrepen worden door de klanten, met eveneens
elementen die zij nog niet hebben gezien. Je wil hen namelijk inspireren.

De visie

De missie

In de missie geef je de reden hoe je met jouw bedrijf relevant kan zijn in de eerder gedefinieerde
visie. Zorg er zeker voor dat je missie op een authentieke manier is geschreven en je sales deze
met goesting zal verkondigen.

Opdracht 2 | Definieer het sales plan van je organisatie 

In de 2de opdracht ga je het salesplan van je organisatie opstellen, dit doe je aan de hand van
MOPSI (Markt, Objectieven, Portfolio, Sales kanalen, Investeringen)
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3. Stel je portfolio op. Op welke producten en diensten ga je focussen dit jaar?

2. Wat zijn de objectieven van het bedrijf?

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM

Wat wens je te realiseren met je bedrijf ? Stel 3 objectieven op: 2 kwantitatieve & 1 kwalitatieve.
Zorg er ook voor dat je een breakdown maakt van deze objectieven, zodat je sales direct weten
hoe ze precies hun objectieven moeten halen.

1. Wie is je ideale klant?

Bepaal je ideale klant op basis van de klanten die je reeds hebt. Denk hierbij aan parameters als:
de grootte van de bedrijven en de industrie waarin je klant aanwezig is.
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4. Welke kanalen ga je inzetten?

Welke kanalen ga je gebruiken om je doelgroep te bereiken? Je kan meerdere kanalen gebruiken.
Zorg er gewoon voor dat je de segmenten goed afbakent. Je wil geen kannibalisatie tussen de
verschillende saleskanalen. Geef hieronder de saleskanalen die je zal gebruiken en welk segment je
telkens wil bereiken via dat kanaal.

Je hebt ook een paard van Troje nodig. Dit is een quick win die je kan boeken om binnen te
geraken bij je lead. Een paard van Troje heeft een maximale kostprijs van 10.000 euro.

5. Welke investeringen ben je bereid te maken?

Welke investeringen ga je doen om ervoor te zorgen dat je de vooropgestelde objectieven zal
behalen? Denk hierbij aan marketing investeringen, salestrainingen etc. Wees hier concreet hoeveel
je gaat spenderen aan ieder initiatief.

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Het laatste onderdeel van de sales fundamenten zijn de sales operations. In de sales operations zijn 
er 3 onderdelen: people, processes & tools.   

Opdracht 3 | Opstellen van je sales operations?

Bij het rekruteren en onboarden van sales komen er verschillende zaken kijken. Beantwoord de
volgende vragen om een beter beeld te krijgen hoe je het gaat aanpakken.

1. Eerst en vooral gaan we alles opstellen in verband met people.

Welk profiel van sales heb je nodig?

Hoe ga je die persoon zoeken en vinden?

Hoe ga je de gevonden kandidaten evalueren?

Hoe ga je de gekozen persoon vergoeden?

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Hoe pak je de onboarding aan? Maak een planning voor de eerste weken. Geef hierbij aan welke
zaken de nieuwe sales aangeleerd moet krijgen, via welke manier dit gedaan zal worden en hoeveel
tijd er gespendeerd zal worden aan iedere onboardingactiviteit.

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Ga nu na hoe het sales proces verloopt binnen je organisatie. Dit gaat van het eerste contact tot de
closing van de deal. Het is cruciaal dat dit proces hetzelfde is voor heel de organisatie. Daarbij moet
je ook nadenken hoe dat je klanten van jou aankopen - het aankoopproces.

Breng beide processen hieronder in kaart!

Opdracht 4 | Breng je salesproces in kaart.
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In de komende opdrachten zullen we verschillende kenmerken van de sales professional bespreken.
Deze zijn noodzakelijk om te excelleren in je functie.

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Ga nu samenzitten met het marketing & het customer succes departement. Samen gaan jullie nu de
Customer Journey in kaart brengen. Hierbij start je vanuit het eerste contact tussen je lead en je
bedrijf, tot dat de klant je bedrijf verlaat. Let goed op dat de overgangsmomenten tussen de
verschillende departementen goed afgelijnd zijn.

Breng het proces hieronder in kaart & maak afspraken m.b.t. de overgaves tussen de
departementen!

Opdracht 5 | Hoe past je salesproces binnen je Customer Journey?
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In de vorige opdracht heb je duidelijk afspraken gemaakt m.b.t. overgavemomenten tussen
verschillende departementen. Nu is het belangrijk om binnen je tools, zoals een CRM, aan te geven
welke informatie er telkens nodig is bij ieder overgavemoment. Stel eveneens de probabiliteiten van
leads, opportuniteiten etc. op elkaar af.

Maak nu bovenstaande afspraken met de andere departementen & breng deze aanpassingen
direct aan binnen je tools.

Opdracht 6 | Stel je tools af op je Customer Journey.

Worksheets | De Sales Valies

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM



3. Aan welke oplossing(en) denkt jouw klant?
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De sales professional moet expert zijn in de business van zijn klanten. De eerste stap hiervan is
expert worden in de industrie. Je gaat hiervoor te werk via de TIPS acroniem, namelijk:

1) Trends: welke trends zijn er in de markt van de klant?
2) Implicaties: wat is de impact hiervan op de klant?
3) Possibilities: Waar denkt de klant zelf al aan?
4) Solutions: Hoe kan jij de klant nog helpen met jouw oplossingen?

Opdracht 7 | Hoe word je een expert in de industrie van je klanten?

Volg nu de stappen van TIPS voor jouw lead:
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1. Wat zijn de trends in de markt van jouw klant?

2. Wat zijn hiervan de implicaties op jouw klant?

4. Hoe kan jij nog helpen met jouw oplossing?

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Vervolgens wordt je expert in de business van de klant. Je gaat te werk via de PAPI acroniem:
1) Profiel: Wat zijn de basis gegevens van het bedrijf?
2) Ambities: wat wil dat bedrijf realiseren?
3) Positionering: Waar staan ze vandaag?
4) Initiatieven: Welke initiatieven zijn ze op dit moment mee bezig?

Opdracht 8 | Hoe word je een expert in het bedrijf van de klant?

Volg nu de stappen van PAPI voor jouw klanten:

1. Wat is het Profiel van je klant?

In welke business zitten ze?

Wat zijn hun producten en diensten?

Wie zijn hun klanten?

Hoe zien hun financials eruit?

Waar zijn ze geografisch gelegen?

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Wat willen ze realiseren?

Wat is hun missie?

Wat is hun visie?

3. Wat is de Positionering van de klant? (SWOT)

1. Wat zijn de Ambities van je klant?

Strenghts Weaknesses

Opportunities Threats

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM
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Welke initiatieven en projecten van de klant kunnen interessant zijn tijdens je verkoopproces?

4. Wat zijn de huidige Initiatieven van de klant?

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM

Vanaf je dan bij het C-level terecht komt, is het belangrijk om de laatste persartikels te gaan lezen
zodat je alles te weten komt over de persoon zelf. Welke aspecten uit deze artikels kan je gebruiken
in het gesprek met deze persoon?

Opdracht 9 | Alles over je contactpersoon

Ga na over de persoon: waarom is dit project zo belangrijk voor hem/haar?

Opdracht 10 | Hoe mensgericht zijn?

Worksheets | De Sales Valies



14

Voor een sales professional is het belangrijk dat hij altijd in controle is. Een belangrijk onderdeel
hiervan is dat hij alle stakeholders betrekt. Ga nu na wie alle stakeholders zijn en lijst ze op.

HOOFDSTUK 1 | De pré-GTM

Wie zijn de stakeholders die je moet zien tijdens het verkoopproces? & waarom?

Opdracht 11 | Een sales professional is altijd in controle

Worksheets | De Sales Valies
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Hoe gaan we nu precies naar de potentiële klant toestappen? In deze opdracht gaan we
verschillende aspecten uitwerken die je zullen helpen bij het voorbereiden van deze stap.

HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Ga je een Top-Down of een Bottom-Up aanpak hanteren? & waarom?

Opdracht 12 | Awareness: hoe naar de prospect toestappen?

In hoofdstuk 2 zullen we de verschillende onderdelen bespreken van het werkelijk uitvoeren van het
salesproces. We doen dit aan de hand van de Reality Circle. In de opdrachten zullen we bepaalde
aspecten van de Reality Circle aanhalen waarbij je nog voorbereidingen kan treffen.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je snel relevantie creëert voor je prospect. Trigger
boodschappen spelen hier een belangrijke rol bij. Zorg er dus voor dat je er goede opstelt. Zorg
ervoor dat je gebruik maakt van de segmentatiecriteria die je gebruikt om je klanten te vinden.
Vergeet ten slotte ook niet om ambitie te durven uitspreken.

Welke Trigger boodschappen gebruik je om ervoor te zorgen dat je een afspraak krijgt?

Welke segmentatiecriteria gebruik je om je trigger boodschappen op te stellen?

Welke twee ambities spreek je uit die niet geweigerd kunnen worden door de klant?

Schrijf hier nu je trigger boodschappen neer die je zal gebruiken bij de klant.

Worksheets | De Sales Valies
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Je begint door de necessity fase met het stellen van vragen om twee zaken te bereiken: sense of
importance & urgency. We zullen dit doen aan de hand van de SPIN-methode:

- Situationele vragen: leer de huidige situatie kennen van de prospect.
- Probleem vragen: Wat wil je verbeteren, veranderen of wat zijn je ambities?
- Impact vragen: Wat zijn de gevolgen van het niet oplossen van het probleem?
- Necessity vragen: Wat denkt de klant dat een oplossing kan zijn voor zijn probleem?

HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Welke Situationele vragen stel je aan jouw prospecten?

Opdracht 13 | Necessity: hoe de klant in actie te laten schieten?

We gaan nu over naar de tweede stap van de reality Circle, namelijk de necessity fase. In deze fase is
het belangrijk dat we bij de klant de noodzaak creëren om in actie te schieten.

Welke Probleem vragen stel je aan jouw prospecten?

Welke Impact vragen stel je om urgency te creëren?

Welke Necessity vragen ga je stellen?

Worksheets | De Sales Valies
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Je gaat tijdens de Identify fase nagaan wie de verschillende stakeholders zijn die invloed hebben in
het beslissingsproces van de prospect. Ga vervolgens na wat voor hen precies het belang is van het
project. Dit doe je aan de hand van diagnose meetings.

HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Lijst de verschillende stakeholders op en vul na de meeting aan wat voor hen het belang is van
jouw project en wat hun profiel is (bv. technical buyer, economic buyer, coach, champion).

Opdracht 14 | Necessity: wie zijn de belangrijkste stakeholders?

Stakeholder 1 :

Belang in project :

Profiel :

Stakeholder 2 :

Belang in project :

Profiel :

Stakeholder 3 :

Belang in project :

Profiel :
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HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Stakeholder 4 :

Belang in project :

Profiel :

Stakeholder 5 :

Belang in project :

Profiel :

Stakeholder 6 :

Belang in project :

Profiel :

Worksheets | De Sales Valies
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Je gaat tijdens de qualificatie fase nagaan of een bepaald project al dan niet geschikt is voor jouw
bedrijf. We zullen hiervoor de SCOTSMAN methodologie gebruiken.

HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Opdracht 15 | Necessity: Zit hier een opportuniteit in?

Solution: Heb jij wat de prospect nodig heeft?

Competition: Wie zijn de concurrenten en vormen zij een bedreiging?

Orginality: Hoe onderscheiden we ons van de concurrenten? Waarom zou de prospect kiezen voor
ons?

Time: Wat is de termijn van het project, wat zijn de drivers en wat zijn de restraints?

Size: Is de grootte van het project goed voor jouw bedrijf?

Money: Wat is het budget? Is de prospect bewust van de prijs?

Authority: Spreek je met de juiste persoon? Is er nog een andere persoon nodig?
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Denk bij het opstellen ook na over de impact die je zal hebben bij je klant. Er zijn namelijk 4
mogelijke manieren om impact te hebben:

- Omzet verhogen
- Kosten verlagen
- Risico’s controleren
- Voordelen voor de klanten van je klant
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HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Need: Wat zijn de noden van de prospect & zijn ze er zelf bewust van?

Opdracht 16 | Vision: hoe ga je bewijzen dat jij de juiste partij bent?

Een belangrijk aspect bij het aantonen dat jij de juiste persoon bent, is het opstellen van een sterke
waarde propositie. Om dit op een goede manier te doen, ga je eerst onderstaande kolom invullen
om vervolgens aan de hand van deze tabel je waarde propositie op te stellen.

Wat doet ons 
product/dienst

Wat zijn de voordelen 
voor de klant?

Waarde van de 
voordelen?

- Wij hebben de beste 
beeldkwaliteit

- Betere diagnoses - Betere  behandelingen = 
patiënten optimaal geholpenVb.:

Vertaal jouw product/dienst in voordelen voor de klant & vervolgens in de waarde hiervan.

Op welke manier kunnen jullie impact hebben met jullie product/dienst?

Nu je deze 2 aspecten weet, wat is jullie waarde propositie?

Worksheets | De Sales Valies
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HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Opdracht 17 | Vision: ga voor een consensus en maak een proposal

Nu je de waarde propositie hebt, is het tijd om bij iedere stakeholder langs te gaan. Het doel moet
hier zijn om een consensus te vinden tussen alle stakeholders over een zo groot mogelijke deal. Hoe
ga je nu te werk?

1. Ga bij iedere stakeholder langs en ga na of jouw waarde propositie hetgeen is zij zoeken.

2. Hou controle over het proces en zoek zelf naar een consensus tussen de verschillende
stakeholders.

3. Stel een voorstel op, maar ENKEL wanneer de klant het vraagt & wanneer er een meeting is
ingepland om het voorstel te overlopen.

Opdracht 18 | Agreement: Hoe ga je om met weerstanden?

In de laatste fase, de Agreement fase, kan het zijn dat er objecties komen van de klant. Dit is echter
iets positiefs, want de klant is klaar om een beslissing te nemen en vraagt om de ongerustheid weg
te nemen. Hoe doe je dit? Via de DESC-methode. De DESC is een acroniem en staat voor het
volgende:

1. Discovery: stel verschillende vragen aan de klant om na te gaan wat de werkelijke reden is van
de objectie.

2. Emotie tonen: haal de dualiteit weg tussen jouw en de klant, door begrip te tonen voor de
situatie.

3. Suggesties/oplossingen: laat oplossingen vanuit de klant komen door na te gaan wat hem/haar
gerust zou stellen.

4. Confirmatie: als we één of meerdere van deze suggesties kunnen bevestigen, dan gaan we
samen in business.

Opdracht 19 | Agreement: bereid je voor op de onderhandelingen

In de agreement fase is het zeker mogelijk dat er onderhandeld gaat moeten worden. Om jezelf
hierop voor te bereiden, is het belangrijk dat je bepaalde gunsten voorbereid. Gunsten die je aan je
klant kan geven tijdens de onderhandelingen. Je deelt ze op in 3 categorieën: kleine, middelmatige
en grote gunsten.

Worksheets | De Sales Valies



22

HOOFDSTUK 2 | De GTM: De Reality Circle

Geef 3 kleine gunsten

Deze gunsten kan je vervolgens linken met de vragen van de klant tijdens de onderhandelingen.

Geef 3 middelmatige gunsten

Geef 3 grote gunsten

Opdracht 20 | Agreement: bereid je voor op de closing meeting

We zitten nu in de laatste meeting. Het is tijd om de deal te closen. In deze meeting zijn er
verschillende zaken die zeker in orde moeten zijn & waar je zeker aan moet denken.

Je hebt Set-The-Scene vragen gesteld aan het begin van de meeting en weet perfect wat de
begin situatie is van de meeting.

Je valideert ieder antwoord dat de klant je geeft.

Je vertrekt nooit uit deze meeting zonder een commitment.

Worksheets | De Sales Valies
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HOOFDSTUK 3 | After Sales: forecast accuracy

Indien er nog iets in orde moet gebracht worden, wat precies?

Opdracht 21 | Hoe begin je eraan?

In het derde en laatste hoofdstuk van deze opleiding zullen we het hebben over het inzichtelijk en
voorspelbaar maken van je omzet & groei.

Er wordt reeds een CRM systeem gebruikt door je sales

Je CRM bevat alle opportuniteiten

Er is reeds een opdeling gemaakt binnen de CRM o.b.v. de slaagkans

In deze opdracht ga je na of alle basiselementen reeds in plaats zijn om je sales voorspelbaar te
maken. Ga de checklist af en kijk of alle zaken in orde zijn. Indien dit niet het geval is, noteer
onderaan wat er nog moet in orde gebracht worden en hoe je dit gaat doen.

Ieder stadia heeft een slaagkans, die gekend is door de sales

Opdracht 22 | Focus op de waarde

Je pipeline focust op het beslissingsproces van de klant

Je weet telkens waar de klant staat in zijn/haar beslissingsproces

Je kent de volgende stappen en de verantwoordelijke voor deze stappen bij de klant.

Bij opportuniteiten met een slaagkans >30-50% ligt de focus op de waarde & niet op de
activiteit.

Je basis ligt er ondertussen om je sales voorspelbaar te maken. Nu gaan we focussen op het juist
verwerken van de opportuniteiten binnen je sales pipeline. Zijn onderstaande aspecten in orde?
Indien dit niet het geval is, breng veranderingen aan in je manier van werken.

Zorg er nu voor dat bovenstaande zaken in orde zijn alvorens je verder gaat naar de volgende stap.

Worksheets | De Sales Valies
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HOOFDSTUK 3 | After Sales: forecast accuracy

Werk je werkelijk op deze manier? Indien niet, welke aanpassingen moet je maken aan je manier
van werken? Of die van je organisatie?

Opdracht 23 | Wat gaan we nu meten?

De conversieratio tussen de verschillende stadia

De doorlooptijd van de opportuniteit

Nu de basis er ligt voor een goede sales pipeline en je weet hoe je moet werken op je
opportuniteiten, is het tijd om na te gaan wat we moeten meten.

Indien bovenstaande zaken nog niet worden gemeten, implementeer deze dan nu in je sales
analytics.

De 2 basis KPI’s

De 2 bijkomende factoren die je moet meten

Het risico van je opportuniteiten: hoe groot is de opportuniteit t.o.v. de gehele pipeline

Wanneer is de verwachte closing datum

Opdracht 24 | Hoe ga je aan sales coaching doen?

Het coachen van je sales in een belangrijk onderdeel om sales groei te kunnen garanderen. Ga na of
jullie het op de juiste manier doen en breng eventuele verbeteringen aan.

Je doet aan team coaching

Je training is gebaseerd op reële activiteiten

Je trainingen zijn voldoende visueel

Je doet aan rollenspel

Welk van bovenstaande factoren kan je nog verbeteren binnen de sales training van jouw
organisatie? Hoe ga je deze verbeteren?

Worksheets | De Sales Valies
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HOOFDSTUK 3 | After Sales: forecast accuracy

Opdracht 25 | Wanneer aan sales coaching doen?

In de vorige opdracht kwam je te weten wat de belangrijkste aspecten zijn binnen sales coaching en
weet je dus waar je op moet letten wanneer je aan sales coaching doet. De vraag die er nu nog
overblijft: wanneer ga je aan sales coaching doen? Stel aan de hand van les 5 van hoofdstuk 3 jouw
sales coaching plan op.

Op welke momenten gaan jullie aan sales coaching doen binnen jouw organisatie? Indien jij dit
niet bepaalt: wat zou voor jou het ideale sales coaching plan zijn?

Worksheets | De Sales Valies
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