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Succesvol Verkopen! 

Dankjewel voor het aanvragen van dit werkboek. Ik beloof je dat je er geen spijt van 

zult krijgen om er mee aan de slag te gaan. De komende tijd neem ik je mee op reis 

langs ruim twintig jaar verkoop- en marketingervaring en ga ik veel kennis met je 

delen. 

Ik zal me eerst even kort voorstellen. Ik ben Franck Fielemon, als ondernemer actief 

met Omzetcoach.nl. Je kunt me altijd bereiken via e-mail, ik reageer doorgaans 

binnen 24 uur. Ook kun je me bellen op 085 235 5000 wanneer je even wilt sparren of 

een zetje of steuntje nodig hebt op het gebied van marketing- en verkoop. Als ik niet 

kan opnemen dan helpt een van mijn collega’s je graag. 

Van april 1997 t/m april 2018 ben ik werkzaam geweest bij het meest internationale 

bedrijf ter wereld, DHL. Ik heb daar gewerkt in verschillende commerciële 

managementfuncties en ben initiator en medeorganisator geweest van het Nationaal 

Export Evenement. Mijn verkoopteam in Nederland was anderhalf jaar lang het beste 

telefonisch verkoopteam van DHL ter wereld en ik mocht mezelf en enkele teamleden 

rekenen tot de 100 beste verkopers en sales managers wereldwijd. 

Van 2014 tot eind 2017 was ik actief als ‘Global Head of Telesales & Lead 

Management’. Met mijn teams in vijftig verschillende landen was onze uitdaging om 

klanten nog succesvoller internationaal te kunnen laten ondernemen. Ik heb met 

succes wereldwijd “sociaal verkopen” uitgerold binnen mijn teams. 

Dat was dus een geweldige tijd waarin ik veel ervaring op heb gedaan met wat wel en 

niet werkt op het gebied van marketing en verkoop. En deze kennis en ervaring deel ik 

met jou! Helemaal gratis en voor niks!  

Ik ben begonnen met Omzetcoach.nl omdat ik het leuk vind om mensen succesvoller 

te maken op het gebied van verkoop. Ik krijg energie en inspiratie van ondernemers 

en ambitieuze verkopers. 

Mijn motto luidt dan ook; wacht niet op omzetkansen, creëer ze zelf! 

 

Franck Fielemon, Omzetcoach 

 

 

mailto:info@omzetcoach.nl?subject=Vraag%20n.a.v.%20het%20werkboek
http://www.omzetcoach.nl/
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Het werkboek op een praktische manier gebruiken 

Sla alles over waarvan je denkt dat het je niet helpt. Verspil vooral géén tijd aan 

oefeningen waarvan je van mening bent dat ze geen waarde voor je toevoegen. Het 

mooie aan dit werkboek is dat je op elk moment met elk onderdeel aan de slag kunt. 

Ik deel in de regel een stukje theorie, geef mijn ervaring weer en vraag je dan een 

oefening te doen. Op die manier ga jij heel veel commerciële dingen uitproberen en in 

de praktijk testen. Soms werkt het voor je en soms niet, jij gaat zelf bepalen waarmee 

je blijft werken en wat bij je past. Is iets niet duidelijk dan kun je altijd even mailen.  

Wie ben jij? 

Graag leer ik jou ook een beetje beter kennen dus als je wilt kun je onze 

Facebookpagina liken en een review van het werkboek plaatsen wanneer je daar 

klaar voor bent. We plaatsen regelmatig Succesvol Verkopen Tips op sociale media 

zoals Twitter, Facebook en Instagram en uiteraard op onze website. Met deze tips 

houden we je graag scherp en ze gaan je helpen bij het behalen van je 

omzetdoelstellingen. Wil je de liever in je mailbox? Schrijf je dan hier in. 

Ook zou het goed zijn om jezelf te introduceren in de LinkedIn Groep van 

Omzetcoach.nl. Daarmee bereik je ook andere ondernemers en verkopers die net als 

jij willen investeren in het verbeteren van hun verkoopvaardigheden en op een leuke 

en makkelijke manier méér klanten willen aantrekken en hun omzetdoelstellingen 

willen halen. Mooi toch? Dan kun je ook met elkaar bespreken wat wel en niet werkt.  

Zijn we nog niet gelinkt op LinkedIn? Stuur me dan ook meteen even een uitnodiging! 

Dat is dan meteen je eerste opdracht in dit werkboek, maak een LinkedIn profiel aan 

als je deze niet hebt! 

 

 

Bron: LinkedIn Corp 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Omzetcoach.nl/
https://www.facebook.com/pg/Omzetcoach.nl/reviews/
https://www.omzetcoach.nl/succesvol-verkopen-tips-e-book/
https://www.linkedin.com/groups/13512523
https://www.linkedin.com/in/franckfielemon/
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LinkedIn 

Waarom begin ik dit werkboek direct met LinkedIn? Ik genereer een groot deel van 

mijn omzet direct of indirect uit mijn netwerk en LinkedIn is een zakelijke 

netwerkomgeving.  

Het is een van de krachtigste verkooptools voor B2B ondernemers en verkopers die ik 

ken.  

Tot een jaar of tien geleden had ik al mijn connecties nog in plastic mapjes met 

visitekaartjes gerangschikt. Ik wist dat sommige van mijn connecties toegang 

hadden tot personen waar ik graag een keer mee zou praten maar die kennis was 

beperkt en niet transparant. LinkedIn maakt dit voor jou in één oogopslag 

toegankelijk. Je bent letterlijk een paar kliks weg van warme toegang tot je 

belangrijkste potentiële klanten. 

Tien tips om je LinkedIn profiel te optimaliseren 

Heb je al een profiel of ga je er nu een aanmaken neem dan onderstaande punten in 

overweging. Dit zijn tips die jouw profiel klantaantrekkelijk maken. Daarmee zet je 

een belangrijke stap richting het aantrekken van klanten en genereren van meer 

omzet.  

1. Bepaal welke boodschap je wilt overbrengen met je profiel. Als ondernemer of 

verkoper ben je niet gebaat bij een online CV maar wil je dat je potentiële klant 

begrijpt wat jij voor hem kan betekenen als hij je profiel bekijkt. 

2. Gebruik een professionele of opvallende profielfoto die uitstraalt wat jij wilt 

overbrengen. Bepaal in ieder geval bewust welke foto je gebruikt en met welk doel. 

3. Vul je profiel met alle relevante informatie over werkervaring, opleiding en overige 

activiteiten. Je kunt héél veel kwijt op LinkedIn, bedenk goed wat past bij de 

boodschap je wilt overbrengen met je profiel. 

4. Bepaal de tekst in je kopregel, dit is het meest zichtbare tekstdeel van je profiel en 

wordt als eerste gezien als mensen updates van jou lezen en wanneer ze kijken naar 

“Wie bekeek mijn profiel?”. Zo hebben wij regelmatig ambitieuze stagiaires die 

bijvoorbeeld de volgende teksten gebruiken; 
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5. Bepaal de tekst in je INFO. Wat is de boodschap die je wilt overbrengen? De kern 

wordt gevormd door je zogeheten waardepropositie. Wie ben je, wat doe je, welke 

probleem los je op voor je klant en wat betekent dat voor je klant? 

6. Als je alleen binnen Nederland werkt kun je prima uit de voeten met de 

Nederlandse instellingen. Als je internationaal georiënteerd bent zet je 

taalinstellingen dan op Engels. 

7. Je kunt er voor kiezen om je contacten niet zichtbaar te maken voor de mensen 

met wie je gelinkt bent. Dat is vooral handig als je bang bent dat concurrenten gaan 

snuffelen bij je contacten. Onder het kopje “Ik” en dan “Instellingen & privacy” kun je 

instellen dat alleen jijzelf alle contacten kunt zien bij “Privacy” en dan naar “Wie kan 

uw connecties zien”. Stel dit in op “Alleen u”. 

 

Bron: LinkedIn “Instellingen & Privacy” www.LinkedIn.com 

8. Als je profiel naar tevredenheid is ingesteld dan ga je bouwen aan je netwerk. Als 

je al een profiel hebt dan ga ja je netwerk uitbreiden. Bepaal hoeveel connecties je nu 

hebt en stel jezelf een uitdagend doel.  

9. Kijk regelmatig op “Wie bekeek uw profiel”. Dit is waar het allemaal om draait want 

je wilt potentiële klanten aantrekken. Hier kun je zien wie jouw profiel heeft bekeken. 

Hier kunnen belangrijke toekomstige contacten tussen zitten. Als jij zelf naar een 

profiel kijkt kan iedereen dat dus ook zien.  

10. Plaats regelmatig een artikel, foto, video of idee. Alles wat je doet, ook likes en 

commentaren, zijn zichtbaar op je tijdlijn en op de tijdlijn van veel mensen met wie je 

gelinkt bent. 
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Een aantal van de voordelen die ik haal uit LinkedIn 

✓ Een makkelijke en overzichtelijke manier om te werken aan het (uit)bouwen en 

onderhouden van mijn netwerk en relaties 

✓ Direct communiceren via LinkedIn 

✓ Indirect communiceren met mijn netwerk via het delen van waardevolle 

inzichten. Vanaf 2017 kregen mijn berichten ruim 7 miljoen. Met één post heb 

ik 330.000 views en 431 leads gegenereerd in één week. Denk je eens in wat 

dat voor jou of je bedrijf kan betekenen als jij op die manier klanten kunt 

aantrekken.  

✓ Zichtbaarheid van tweede en derdegraads connecties 

✓ Volgen van klanten en contactpersonen 

✓ Welke contactpersonen gaan door naar een volgende werkgever en moet ik 

dus opvolgen? 

✓ Belangrijke updates en activiteiten van mensen die ik volg in mijn tijdlijn 

✓ Ik gebruik uitgebreide zoekmogelijkheden zodat ik gericht bepaalde potentiële 

klanten kan vinden, je kunt zoeken op bedrijf, locatie, functietitel en nog veel 

meer filters gebruiken. 

✓ Via Sales Navigator (Premium) kan ik leads en klantprofielen bouwen en heb ik 

uitgebreidere zoekfuncties 

✓ Ik heb voor Omzetcoach.nl een bedrijfspagina aangemaakt om ons bedrijf te 

presenteren en ons bereik als bedrijf te vergroten 

✓ Ik heb voor De Verkoopacademie een onderwijsinstelling aangemaakt zodat 

deelnemers aan onze trainingen en workshops deze bij hun opleidingen 

kunnen vermelden. 

✓ Ik heb een eigen LinkedIn Groep voor Omzetcoach.nl aangemaakt maar ben 

ook lid van andere groepen. Hierdoor kun je je bereik vergroten en samen met 

je klanten een community vormen. Je kunt lid zijn van vijftig verschillende 

groepen. Je komt bij jouw groepen onder het kopje “Werk” en dan “Groepen”. 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/workshops
http://www.linkedin.com/companies/omzetcoach.nl
http://www.linkedin.com/companies/deverkoopacademie
https://www.linkedin.com/groups/13512523
https://www.linkedin.com/groups/13512523
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Denkwerk en opdrachten 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk bereik te hebben en een zo groot mogelijk 

netwerk. Hoeveel connecties heb je nu en naar hoeveel connecties wil je binnen nu 

en dertig dagen uitbreiden? En binnen zes maanden? En binnen twaalf maanden? 

 

 

 

 

 

 

 

Op welke manieren kun jij “Wie bekeek mijn profiel” commercieel gebruiken? 

 

 

 

 

 

 

Artikelen op LinkedIn kunnen fungeren als klantenmagneet als je bijvoorbeeld een 

opinie deelt die voor een ander waardevol kan zijn. Zou je zelf een artikel op LinkedIn 

kunnen schrijven? Waar zou dat over gaan en wat wil je er mee bereiken? Hoe kun je 

dit commercieel inzetten? 
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Gebruik de zoekmogelijkheden op LinkedIn onder “Zoeken” eens. Je ziet dat je kunt 

zoeken op personen, vacatures, bedrijven, groepen en onderwijsinstellingen. Kijk ook 

naar de filters op de rechterkant van je pagina. Bepaal voor jezelf drie manieren hoe 

kun je dit kunt inzetten voor jouw business.  

 

 

 

 

 

 

 

Van welke groepen zou je lid kunnen worden? Belangrijk is om te zoeken naar 

groepen waarin jouw doelgroep zich bevindt. Wat zou je nog meer met groepen 

kunnen doen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website vind je inmiddels meerdere delen van het werkboek “Succesvol 

Verkopen” en kun je kosteloos allerlei andere handige verkooptools downloaden. 

 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/verkooptools
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Onze waardeproposities 

ZZP Omzetcoach 

Als ondernemer wil je je graag bezighouden met je passie binnen je eigen vakgebied. 

Acquisitie en relatiebeheer komen meestal niet op de eerste plaats. Gericht 

netwerken en het uitvoeren van een effectieve verkoopstrategie zijn echter van groot 

belang voor de continuïteit van je inkomsten. Wij maken je comfortabeler met het 

verkoopproces en helpen je de voordelen van nieuwe on- en offline 

verkooptechnieken en marketingautomatisering te begrijpen. Zo zijn we voor jou een 

sparringpartner die je met handige tips op weg kan helpen. 

Je wordt een betere verkoper waardoor je tijd overhoudt voor de dingen die je écht 

leuk vindt! Met een hogere omzet van meer klanten word je minder afhankelijk en heb 

je minder zorgen. 

MKB Omzetcoach 

Je bent het visitekaartje van je bedrijf maar je kunt als ondernemer niet alles zelf 

doen. Indien je een of meer verkoopmedewerkers in dienst hebt dan verwacht je daar 

het maximale rendement van. Wij kunnen je helpen je verkoopprestaties te 

optimaliseren. Door middel van een scan van je marketing- en verkoopactiviteiten 

komen we tot een krachtig en helder plan van aanpak. Desgewenst van concept tot 

uitvoering. We kunnen zelfs op urenbasis een tijdelijke rol als externe marketing- en 

verkoopmanager aanmeten en je team of externe dienstverleners aansturen. 

Door je verkoop- en marketingprocessen te optimaliseren vergroot je je 

verkoopeffectiviteit en door te investeren in de professionaliteit van je medewerkers 

verhoog je hun betrokkenheid. Dit leidt tot een hogere omzet én tot tevredener 

klanten. Hierdoor verbeter je je rendement en houd je meer geld over voor andere 

investeringen. 

 

Contact 

Hulp nodig bij het vergroten van je verkoopeffectiviteit? 

✓ www.omzetcoach.nl  
✓ info@omzetcoach.nl  
✓ Plan direct een terugbelafspraak in 085 235 5000 

 

 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/
mailto:info@omzetcoach.nl
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Omzetcoaching 

Wil jij méér rendement uit je marketing- en verkoopinspanningen? 

Kies voor premium omzetcoaching (normaal 497,- ex btw) of een van onze 

programma’s. 

Premium omzetcoaching nú SLECHTS 447,- EX BTW (MET VOUCHER) 

• Unieke en bewezen succesvolle omzetcoachingsmethodiek 

• Focus op omzetkansen en het behalen van je omzetdoelstellingen 

• maximale rendement uit je eigen marketing- en verkoopinspanningen 

 

INCLUSIEF;  

 

• Individueel gesprek  

• SMART Omzetgroeiplan met acties op omzetkansen, potentiële klanten en 

algemene acties die bijdragen aan je het behalen van je omzetdoelstelling  

• 24/7 helpdesk via mail en telefoon 

• Toegang tot alle verkoopondersteunende middelen die Omzetcoach.nl 

beschikbaar heeft 

• Korting op commerciële workshops en verkooptrainingen 

 

Ja, ik word klant en investeer in mijn eigen succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.omzetcoach.nl/boeking
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