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Beste deelnemer! 

Wat goed dat je vandaag meedoet en daarmee investeert in je eigen succes. Ik ben enorm blij 

en trots dat we maar liefst 28 sprekers bereid hebben gevonden om hun waardevolle 

inzichten vandaag met jullie te delen. Ik bedank hen vanaf deze plek ook alvast van harte! 

Haal voor jezelf het maximale uit deze dag met een combinatie van lezingen, workshops, 

masterclasses én netwerkmomenten. 

Alle sessies zijn te volgen via ZOOM. We maken gedurende de dag gebruik van drie 

verschillende links deze vind je verderop in het programma. Alles sessies zijn LIVE dus zorg 

dat je op tijd bent ingelogd in ZOOM. Tussen elke opeenvolgende sessie zit vijf minuten 

wissel. 

Alle sprekers treden belangeloos op. Mocht er iets mis gaan met internet, de techniek of is 

de presentator wat minder gewend aan Zoom dan hopen we dat je ons vergeeft. Om 

technische problemen te voorkomen worden de sessies waar mogelijk vanaf een vaste 

internetverbinding gegeven en is bij elke sessie een extra facilitator aanwezig.  

Zoals je hebt gezien organiseren we deze dag ten behoeve van het Ronald McDonald Huis 

Leiden. We hebben als doel om (minimaal) EUR 2.000,- bij elkaar te krijgen waarmee een 

speelkamer opgeknapt kan worden.  

Heb je nog niet gedoneerd? Doe dit dan a.u.b. via 

https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent  

Juist in tijden van ziekte is het belangrijk om als kind je ouders in de buurt te hebben. Met de 

huidige corona maatregelen is het nóg moelijker geworden om dichtbij te blijven. Mede 

daarom steunen we het Ronald McDonald Huis al langere tijd op duurzame wijze .  

Aan het einde van de dag zal de (voorlopige) opbrengst bekend worden gemaakt. We 

rekenen op jullie steun en genereuze gebaar!  

Wat wordt jouw volgende stap naar méér omzet en een hogere verkoopeffectiviteit? Plan 

een kosteloos en vrijblijvend omzetgroeigesprek in met een van onze omzetcoaches. 

Namens de organisatie heel veel plezier gewenst tijdens het event. Heb je nog vragen dan 

kun je deze stellen via support@omzetcoach.nl.  

 

Franck Fielemon, Omzetcoach.nl  

P.s. vraag jouw gratis maand online omzetcoaching aan via 

https://www.linkedin.com/groups/8987561/  

https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent
https://www.omzetcoach.nl/omzetgroeigesprek
mailto:support@omzetcoach.nl


 

Succesvol Verkopen Evenement 5 november 2020 programmaboekje 3 
 

Alvast even alle ZOOM links op een rij 

 

*Let op wissel je van ZOOM link sluit ZOOM dan eerst helemaal af want je kunt maar in één 

sessie tegelijk ZOOM gebruiken met camera en microfoon.* 

 

Plenair programma (keynotes, plenair & netwerksessies) 8:45, 10:15, 12:15, 13:00, 

15:00, 17:45, 18:00 

Zoomlink Succesvol Verkopen Event MAIN STAGE (Support) dit is tevens de link voor SUB C 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

Kennissessies 9:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:00 

Succesvol Verkopen Event SUB A (JF) 

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09  

Meeting ID: 851 4122 8259 

Passcode: event 

 

Succesvol Verkopen Event SUB B (INFO) 

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT0

9  

Meeting ID: 812 4015 9703 

Passcode: event 

 

Zoomlink Succesvol Verkopen Event SUB C (Support)  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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MIJN KEUZEMENU 

 

08:45 Keynote Franck Fielemon 

09:30  

 

10:15 Keynote Marcel Adriaanse 

10:45 

 

11:30 

 

12:15 Lunch break en virtueel netwerken  

13:00 Keynote Anna-Maria Giannattasio 

13:30 

 

14:15 

 

15:00 Keynote Ronald Bogaerds 

15:30 

 

16:15 

 

17:00 

 

17:45 Plenaire afsluiting 

18:00 Virtuele netwerkborrel 

 

In het programmaboekje en op de website klik je via de foto van de spreker direct 

naar de juiste ZOOM link  
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MAIN STAGE 

Plenair programma (keynotes, plenair & netwerksessies) 8:45, 10:15, 12:15, 13:00, 

15:00, 17:45, 18:00 

Zoomlink Succesvol Verkopen Event MAIN STAGE (Support) 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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Plenair programma (keynotes, plenair & netwerksessies) 8:45, 10:15, 12:15, 13:00, 

15:00, 17:45, 18:00 

Zoomlink Succesvol Verkopen Event MAIN STAGE (Support) 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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SUB A 

Kennissessies 9:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:00 

Succesvol Verkopen Event SUB A (JF) 

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09  

Meeting ID: 851 4122 8259 

Passcode: event 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
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Succesvol Verkopen Event SUB A (JF) 

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09  

Meeting ID: 851 4122 8259 

Passcode: event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
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Succesvol Verkopen Event SUB A (JF) 

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09  

Meeting ID: 851 4122 8259 

Passcode: event 

 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
https://us02web.zoom.us/j/85141228259?pwd=dXVKa2MwcVVaME1Bb0VoQlVvYVp6Zz09
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SUB B 

Kennissessies 9:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:00 

Succesvol Verkopen Event SUB B (INFO) 

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT0

9  

Meeting ID: 812 4015 9703 

Passcode: event 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
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Succesvol Verkopen Event SUB B (INFO) 

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT0

9  

Meeting ID: 812 4015 9703 

Passcode: event 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
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Succesvol Verkopen Event SUB B (INFO) 

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT0

9  

Meeting ID: 812 4015 9703 

Passcode: event 

 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
https://us02web.zoom.us/j/81240159703?pwd=WHBBbDV6MEJyTFVYdTFMYXYwZ1I3QT09
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SUB C 

Kennissessies 9:30, 10:45, 11:30, 13:30, 14:15, 15:30, 16:15, 17:00 

Zoomlink Succesvol Verkopen Event SUB C (Support)  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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Zoomlink Succesvol Verkopen Event SUB C (Support)  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

 

  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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Zoomlink Succesvol Verkopen Event SUB C (Support)  

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09  

Meeting ID: 952 9766 1658 

Passcode: event 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
https://zoom.us/j/95297661658?pwd=OXJ4VENVZ0NDeXR5M1Q1NTJ6dkxtQT09
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Vragen en antwoorden 

 

Waarom organiseert omzetcoach.nl dit event? 

Wij helpen ondernemers bij het behalen van hun omzetdoelen en het verhogen van hun 

verkoopeffectiviteit. We geloven in een strategie van geven, verbinden en waarde toevoegen. 

Worden de sessies opgenomen kan ik ze later bekijken? 

Nee dat kan helaas niet. Je kunt wel contact opnemen met de sprekers als je meer wilt weten 

over de inhoud van hun sessie. De sessies op 5 november worden om meerdere redenen niet 

opgenomen. Het zijn eenmalige LIVE sessies t.b.v. het goede doel, het intellectueel 

eigendom ligt bij de sprekers en vanwege de AVG mogen we niet zomaar opnames maken 

van sessies met deelnemers. 

Ik kan niet bij een bepaalde sessie zijn, is er een mogelijkheid deze op een later tijdstip te 

volgen? 

Sommige sprekers bieden hun sessies ook op andere momenten aan. Vanuit omzetcoach.nl 

organiseren we wekelijks webinars. Bekijk het programma 

https://www.omzetcoach.nl/kennissessies-en-webinars/. 

Waarom steunen jullie het Ronald McDonald Huis 

Omzetcoach.nl steunt meerdere goede doelen op structurele basis. Zo zijn we o.a. lid van het 

Ronald McDonald Business Breakfast, steunen we goede doelen via de Business Club Leiden 

en is Jonathan Fokker betrokken bij Business for Mission. 

Wat gebeurt er met de opbrengst van het event? 

De gehele opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis. Hiervan wordt een speelkamer in 

het huis in Leiden opgeknapt. 

Hoe kan ik doneren? 

Je kunt rechtstreeks doneren via https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent. 

Ik zou ook wel eens willen spreken op een event van Omzetcoach.nl, hoe kom ik in 

aanmerking?  

We staan altijd open voor samenwerking en synergie. Je kunt mailen naar 

support@omzetcoach.nl om een gesprek aan te vragen. 

Ik heb andere vragen of heb hulp nodig bij het behalen van mijn omzetdoelen, hoe kan ik 

Omzetcoach.nl bereiken? 

Via de website, mail info@omzetcoach.nl of telefonisch 085-235 5000. Ons bezoekadres is 

Rouwkooplaan 5 in Voorschoten (House of Vision). 

Hoe kom ik aanmerking voor mijn maand gratis online omzetcoaching t.w.v. 47,- ex btw? 

Deze kun je aanvragen via https://www.linkedin.com/groups/8987561/. 

 

https://www.omzetcoach.nl/kennissessies-en-webinars/
https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent
mailto:support@omzetcoach.nl
mailto:info@omzetcoach.nl
https://www.linkedin.com/groups/8987561/
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Ronald McDonald Huis Leiden 

 

 

 

 

 

BEDANKT VOOR JOUW DEELNAME 

EN STEUN 

https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent
https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent
https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent
https://www.starteenactie.nl/acties/verkoopevent

