
 

 
 

 

ECTS-fiche 
 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche 

voor elke module.  

 

1. Identificatie 

 

Opleiding VERZEKERINGEN 

Module VERKOOPTECHNIEKEN 

Code B4 

Lestijden 40 

Studiepunten 40 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  
(in uren)1 

40 uur 

 

                                                
1 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 
studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 
lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

 

2. INHOUD 
 

- Werken	 in	 een	 commerciële	 omgeving	 vergt	 veel	 van	je	 persoonlijke	

capaciteiten.	 Analyseren	 van	 de	 klantenbehoeften,	 actief	 luisteren,	

overtuigingskracht,	 het	 kunnen	 hanteren	 van	 verschillende	 verkoopstijlen,	

sensitiviteit,	 overwinnen	 van	weerstand	 en	 de	 juiste	 stemming	 creëren	 zijn	

competenties	die	essentieel	zijn.		

- In	deze	cursus	komen	deze	competenties	op	een	actieve	en	inspirerende	wijze	

aan	 de	 orde.	 Hierdoor	 wordt	 de	 verdieping	 gegeven	 aan	je	 commerciële	

vaardigheden	 als	 sales-professional,	 waardoor	 de	 gewenste	

verkoopresultaten	worden	gerealiseerd!		

	

Doelgroep		

- Beginnende	verkopers,	werknemers	die	hun	commerciële	vaardigheden	

willen	versterken	in	hun	bedrijf,		startende	zelfstandigen	en	hun	

medewerkers		

	

Resultaat	

	

- Je	leert	de	behoeften	van	de	klant	te	analyseren	en	hierop	in	te	spelen			

- Je	leert	verschillende	verkoopstijlen	toe	te	passen			

- Je	laat	de	communicatie	met	de	klant	succesvol	verlopen	en	ontwikkelt	een	

positieve	relatie	met	de	gesprekspartners		

- Je	leert	kansen	te	signaleren	en	deze	op	overtuigende	wijze	te	benutten		

- Je	stelt	een	persoonlijk	actieplan	op	

	

Inhoud	

1. Iedereen	kan	verkopen	

2. De	perfecte	verkoper	bestaat	niet	

a. Welke	verkoper	ben	jij	?	

b. Leren	verkopen,	waar	begin	je	?	

c. Wat	onthoudt	U	?	



 

3. Baanbrekend	werk.	De	juiste	weg	naar	nieuwe	klanten	

a. Een	goede	voorbereiding	

b. De	7	stappen	van	een	verkoopgesprek	

c. Nieuwe	klanten	werven	

d. Nieuwe	klanten	werven	in	8	stappen	

i. Een	afspraak	maken	

ii. Het	eerste	contact	

iii. Wachten	op	uw	gastheer	in	7	stappen	

iv. Een	goed	gesprek	

v. Een	geslaagd	gesprek	in	10	stappen	

vi. Redenen	op	voor	u	te	kiezen	

vii. Uw	demonstratie	

4. 	Een	“ja”	krijgen	van	de	klant	:	onderhandelen	tot	het	order	

a. Tijd	voor	een	voorstel	

b. Zo	maakt	u	offerte	aantrekkelijk	

c. Bezwaren	

d. Bezwaren	voorkomen	in	12	stappen	

e. Aan	de	onderhandelingstafel	

f. Wat	als	de	klant	teveel	verlangt	?	

g. Succesvol	onderhandelen	in	9	stappen	

h. Toegevingen	doen	in	9	stappen	

i. Tot	een	akkoord	komen	

j. Nazorg	

5. Bouwen	aan	het	vertrouwen	van	je	klant	

a. Klantenrelaties	onderhouden	

b. Beter	omgaan	met	klachten	en	klagers	in	12	stappen	

c. Een	stevige	relatie	in	18	stappen	

d. Uw	team	motiveren	in	10	stappen	

6. Boorddocumenten	

a. Klantenfiche	

b. Account	Plan	

c. Activiteitenoverzicht	

d. Scoreblad	van	de	verkoper	



 

e. Evaluatieformulier	en	checklist	

f. Sales	in	een	notendop	

 
2. Draagt bij tot volgende competenties 

Deze module draagt bij tot de volgende competenties : 

- Accuratesse	-	Langdurig	en	effectief	kunnen	omgaan	met	detailinformatie.	

- Assertiviteit	- Op	een	niet	kwetsende,	tactvolle	manier	opkomen	voor	de	
eigen	mening,	behoeften	of	belangen.	

- Commercieel	inzicht	- Voortdurend	evalueren	en	inspelen	op	
marktveranderingen,	wensen	en	behoeften	van	klanten	en	positie	van	

concurrenten.	Vervolgens	deze	inzichten	gebruiken	om	de	omzet	van	de	

organisatie	te	verhogen.	

- Doorzettingsvermogen	-	Vasthouden	aan	het	doel	totdat	dit	bereikt	is.	

Zonder	op	te	geven	bij	tegenslag	of	kritiek	

- Empathie	- Zich	goed	in	kunnen	leven	in	de	gevoelens	of	gedachtegang	van	
anderen	

- Gespreksvaardigheid	- Het	in	gesprekken	zodanig	structureren,	optreden	en	
interveniëren	(=ingrijpen/bemiddelen)	dat	het	beoogde	resultaat	op	

effectieve	wijze	wordt	bereikt.	

- Helikopterview	-	Houdt	het	overzicht	over	de	delen	en	het	geheel	van	een	

vraagstuk,	gegevens	of	project.	

- Informatie	analyse	-	Signaleren	en	herkennen	van	belangrijke	informatie	in	

een	informatierijke	omgeving.	Verbanden	leggen	tussen	gegevens.	

- Interpersoonlijke	sensitiviteit	- Gedrag	dat	getuigt	van	het	onderkennen	
van	de	gevoelens	en	behoeften	van	anderen.	Zich	verplaatsen	in	anderen	en	

zich	bewust	tonen	van	de	invloed	van	het	eigen	handelen	op	anderen.	

- Mondelinge	presentatie	-	Ideeën	en	feiten	op	heldere	wijze	presenteren,	

gebruikmakend	van	juiste	middelen.	

- Omgaan	met	details	-	Langdurig	en	effectief	kunnen	omgaan	met	details.	

Volledig	werken	zonder	veel	fouten	

- Netwerkvaardigheid. Ontwikkelen	en	bestendigen	van	relaties,	allianties	en	
coalities	binnen	en	buiten	de	eigen	organisatie.	Deze	benutten	voor	het	

verkrijgen	van	informatie,	steun	en	medewerking.		



 

- Probleemanalyse	-	Signaleren	onderzoeken	van	belangrijke	gegevens.	

Verbanden	leggen	tussen	gegevens	om	de	oorzaak	van	problemen	te	vinden.	

- Overtuigingskracht	- Gedrag	dat	erop	gericht	is	om	anderen	te	overtuigen	
van	een	bepaald	standpunt	en	instemming	te	krijgen	met	bepaalde	plannen,	

ideeën	of	zaken	

- Probleemoriëntatie	-	De	mate	waarin	iemand	zaken	vanuit	verschillende	

invalshoeken	bekijkt,	onderzoekt	en	bevraagt.	

- Proactief	-	Zoeken	naar	kansen	of	vernieuwing	en	actie	ondernemen	om	

hieruit	voordeel	te	halen.	

- Zelfstandig	-	Werkzaamheden	oppakken	en	uitvoeren	zonder	ondersteuning	

van	een	ander.	

 

3. Doelstellingen 

De student die deze cursus volgt zal op het einde : 

- in staat zijn om een commercieel actieplan op te stellen 

- weten hoe je een prospectie dient aan te pakken 

o voorbereiding - actieplan 

o gesprek - activiteitenoverzicht 

o opvolging 

o onderhandeling 

o klant maken 

o klant behouden 

- bij analyse van het probleem de belangrijkheid van alle details 

goed inschatten 

- zelfstandig leren werken 

 

 

 

 

 

 



 

4. Werkvormen 

 

o Instructievormen: doceren, vertellen, voorbeeldfilms 

o Opdrachtvormen: voorbereiding thuis, groepswerk 

Betrokkenen 

o Cursisten 

o Werkveld 

5. Leermiddelen 

VERKOPEN : VAN AFSPRAAK TOT KLANT  

Geert Delobelle 

ISBN : 978 90 209 8136 0 

6. Evaluatie 

Evaluatie gebeurt gedurende het jaar 

- op basis van de gemaakte taken 

- op basis van de inzet 

- op basis van het examen (of examenopdracht) 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Bij deze module dient de student een aantal taken zelfstandig te 

maken : 

- per lessenreeks worden er een aantal oefeningen gegeven die 

de student thuis dient te maken 

- in de les worden deze besproken waarbij je als docent direct 

kan vaststellen welke studenten er eventueel extra 

begeleiding nodig  

8. Verantwoordelijke lector(en) 

Philip Verlinden 

 

9. Laatste wijziging 

16/06/2016 

 


