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Het fundament 

In deel één van het werkboek “Succesvol Verkopen” zijn we voortvarend van start 

gegaan met het aanmaken of optimaliseren van je LinkedIn profiel en het 

commercieel inzetten van LinkedIn. In een later deel ga ik je meenemen in de laatste 

grote trend binnen het verkoopvakgebied; “Sociaal Verkopen”. Maar eerst wil ik de 

fundamenten van succesvol verkopen met je doornemen.  

Door met een verkoop- en marketingplan te werken leg je met focus, structuur en 

prioriteit een belangrijke basis voor succes.  

Met omzetcoaching, verkooptrainingen en workshops helpen wij ondernemers hun 

plannen vorm te geven en uit te voeren en daardoor hun verkoopeffectiviteit te 

vergroten en hun omzetdoelen te halen. 

Wacht niet op omzetkansen, creëer ze zelf! 

Namens ons gehele team, 

 

Franck Fielemon, Omzetcoach 
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Missie, Visie, Strategie 

Of je nou als Zelfstandig Professional werkt of binnen een MKB-onderneming, het is 

belangrijk om te weten wat er van je verwacht wordt en welke richting je op moet. In 

de missie van je onderneming wordt beschreven waarom je er bent en welke 

betekenis je hebt voor je klant. In de visie geef je aan waar je naar toe wilt groeien, 

wat je wilt bereiken. 

Vervolgens bepaal je aan de hand van een SWOT-analyse je strategie. Dit gebeurt 

voor alle aspecten van de bedrijfsvoering. Hierbij raad ik je dan ook aan altijd een 

specifieke marketing- en verkoopstrategie op te stellen. Als verkoopdirectie, 

verkoopmanagement en verkoper koppel je je targets aan de strategische, tactische 

en operationele doelstellingen die daaruit voorvloeien. 

De missie van onze onderneming hebben we als volgt geformuleerd;  

“Omzetcoach.nl maakt ondernemers en verkopers succesvoller door het bieden van 

verkoopondersteunende diensten. Wij bieden praktijkgerichte oplossingen gebaseerd 

op de specifieke uitdaging van onze klanten. Hiermee helpen we onze klanten hun 

omzetdoel te bereiken en meer rendement te halen uit hun marketing- en 

verkoopinspanningen. Hierdoor verminderen wij de stress rondom het 

verkoopresultaat, verhogen de voorspelbaarheid van omzet en maximaliseren 

effectieve verkooptijd. Klanten krijgen hierdoor meer tijd om te ondernemen en meer 

geld om te investeren. We bouwen aan ons netwerk, voegen daar actief waarde aan toe 

en verbinden.” 

De visie luidt; 

“Omzetcoach.nl groeit de komende jaren uit tot een internationale organisatie en biedt 

een onderscheidend full service concept op het gebied van verkoopondersteunende 

diensten voor ZZP ondernemers en MKB bedrijven. Kernproducten zijn omzetcoaching, 

verkooptraining en commerciële procesoptimalisatie waarmee de verkoopeffectiviteit 

zal toenemen. Onze organisatie kenmerkt zich door passie voor het vak, gedrevenheid 

en praktijkgericht werken.” 
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SWOT-analyse 

Er bestaan op internet talloze beschrijvingen van het maken van een marketing- en 

verkoopplan. Om je doelen te bepalen is een SWOT-analyse sterk aan te raden. Ook 

hierover vind je eigenlijk alles wat je moet weten wel online. Wat mij opvalt is dat bij 

de sterkte- en zwakteanalyse vaak de interne en externe factoren niet altijd helder 

gescheiden worden gehouden. Het is belangrijk voor je vervolgstappen dat je de 

sterktes/zwaktes bepaalt aan de hand van interne factoren en de 

kansen/bedreigingen vaststelt aan de hand van externe factoren zoals 

marktontwikkelingen. 

Voorbeeld van een sterkte kan zijn je ervaring met klanten. Een voorbeeld van een 

zwakte kan zijn het gebrek aan een bepaalde vaardigheid of competentie. 

Voorbeelden van kansen en bedreigingen zijn bijvoorbeeld e-commerce/online 

ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe concurrenten.  

Nadat je de SWOT hebt gemaakt (beperk je tot de vijf à tien belangrijkste punten per 

onderdeel) ga je de sterktes koppelen aan kansen om vast te stellen waar je je 

commercieel gezien op moet gaan focussen. Door de zwaktes aan bedreigingen te 

koppelen ontdek je waar je moet investeren of repareren. Op basis van deze 

confrontatiematrix ga je je “probleem bepalen” waarna je commerciële doelstellingen, 

acties en prioriteiten kunt vaststellen. 

In de bijlage van dit werkboek vind je modellen voor de SWOT en de 

confrontatiematrix. 
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Marketing- en verkoopplan 

Als leidraad voor jezelf en voor eventuele medewerkers en als onderdeel van je 

strategie is een marketing- en verkoopplan uiteraard een noodzaak. De fundamenten 

van het plan heb ik hiervoor reeds beschreven.  

Op basis van de uitkomsten van je analyse bepaal je op welke 

product/marktcombinatie je actief bent en breng je de doelgroepen in kaart.  

Op internet zijn er ook op dit gebied talloze voorbeelden te vinden. Ik geef daarom 

kort weer wat er volgens mij niet mag ontbreken in het verkoopdeel; 

- Structuur van je organisatie 

- Beschrijving van je commerciële kernproces  

- Concrete acties en prioriteiten voor het verkoopteam (op basis van SMART 

doelstellingen) 

En voor het marketingonderdeel; 

- Een duidelijke waardepropositie per product, de verkoper moet helder krijgen 

welke toegevoegde waarde (betekenis) de producten en diensten bieden voor 

de klant 

- Een korte beschrijving van de acties op ieder van de vijf P’s (product, prijs, 

plaats, promotie, personeel) 

- Samenwerking met de verkoopafdeling op het gebied van de sales funnel (wie 

doet wat?) 

Tegenwoordig is het pure noodzaak om een digitale strategie te hebben. Niet alleen 

voor de online merkbeleving maar ook voor de sales funnel. Dit vereist meer dan 

vroeger een hechte samenwerking tussen verkoop, marketing en andere onderdelen 

van de organisatie. 

Werk je alleen en is marketing of verkoop niet je eigen core-business betrek dan 

(input van) specialisten bij bepaalde onderdelen van je plan Bijvoorbeeld website, 

online marketing, e-mail marketing, sociale media, sales pijplijnmanagement en 

verkoopvaardigheden. Vanuit Omzetcoach.nl helpen we je hier graag bij.  
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Succesingrediënten van succesvol verkopen 

In de loop der jaren heb ik ondervonden wat het succes bepaalt van topverkopers. 

DHL kent een jaarlijkse verkiezing van de beste verkopers wereldwijd. Ik vroeg aan 

een aantal meervoudig winnaars wat hen op het podium bracht. Dit waren de 

belangrijkste gemene delers; 

1. Doorzettingsvermogen, het hebben van een winnaarsmentaliteit. Niet opgeven 

en je verkoopkansen opvolgen totdat je erbij neervalt. De aanhouder wint. Veel 

klanten werden gewonnen nadat er een lange periode van contact 

onderhouden, relatie opbouwen en vertrouwen winnen aan voorafgegaan was. 

 

2. Het ontwikkelen van vaardigheden en competenties. Je kunt natuurlijk 

ontzettend gemotiveerd zijn om te verkopen maar als niemand je traint, coacht 

en feedback geeft en je helpt om je verkoopvaardigheden te ontwikkelen dan 

kom je niet op het podium. De winnaars hebben gemeen dat ze constant 

werken aan hun eigen ontwikkeling, steeds beter willen worden en regelmatig 

actief vragen om feedback. 

 

3. Een gestructureerde aanpak. Heldere werkstructuur, duidelijke prioriteiten 

stellen op basis van wat belangrijk is en wat urgent is. Het Eisenhower model 

helpt om de juiste beslissingen te nemen maar hierbij geldt wel dat je een 

commerciële definitie moet hanteren van wat belangrijk is.  
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Acquisitietips voor MKB-ondernemers 

Als ondernemer binnen het MKB ben je vaak belast met allerlei verschillende 

onderdelen van de bedrijfsvoering. Een van de speerpunten van ieder bedrijf is een 

verkoopplan opstellen en uitvoeren. Het hebben van heldere verkoopdoelen maakt 

het mogelijk om een pad uit te stippelen om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

Een goed verkoopplan is een levend document en vereist aanpassingen naarmate de 

interne of externe omstandigheden wijzigen. Een tussentijdse bijstelling van de 

verkoopdoelen is wenselijk als de resultaten achterblijven of juist enorm meevallen.  

Je wilt immers op ieder moment het maximale uit je eigen verkoopinspanningen of 

die van je verkoopmedewerkers halen. 

In dit onderdeel focus ik op twee onderdelen uit een verkoopplan: 

1. Hoe ziet de structuur van je verkooporganisatie eruit en beschikt je organisatie 

over de juiste verkopers? 

 

2. Hoe kunt je het acquirerend vermogen van jezelf of je verkopers vergroten? 

 

De verkooporganisatie 

Om het maximale uit je verkopers te halen is het belangrijk dat je totale 

verkooporganisatie efficiënt en effectief is ingericht. Is de interne rolverdeling logisch 

en duidelijk? Zijn je verwachtingen naar je medewerkers helder? Hoe helpt jouw 

organisatie je verkopers om zich zoveel mogelijk te kunnen focussen op hun 

kerntaken? Een heldere rolverdeling is een belangrijke voorwaarde om succesvol te 

kunnen zijn. 
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Taken 

Taken die in iedere verkooporganisatie voorkomen zijn o.a.; leads genereren, leads 

kwalificeren en opvolgen, het managen en verzilveren van de verkoopkansen, het 

implementeren van nieuwe klanttrajecten en het nazorgtraject. Als achter iedere taak 

je dure verkoopkracht als verantwoordelijke wordt genoemd dan kun je jezelf 

afvragen of dit niet efficiënter georganiseerd kan worden. 

De verkoopprofessional 

Indien je in staat bent om binnen jouw organisatie taken specifieker onder te 

verdelen, dan kun je ook nauwkeuriger werven op de competenties die de 

verantwoordelijke personen dienen te hebben. Belangrijke pijlers voor succes van een 

verkoopprofessional zijn; het hanteren van een gestructureerde verkoopaanpak, het 

hebben van scoringsdrang en het beschikken over de juiste verkoopvaardigheden. In 

het huidige B2B-koopklimaat is naast de professionaliteit van de verkoper ook de 

gunfactor een niet te onderschatten gegeven. 
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Tien acquisitietips 

Nadat je je verkoopdoelen hebt vastgesteld, de taken hebt (her)verdeeld en de juiste 

mensen op de goede plek hebt zitten, staat je verkopers niets meer in de weg om te 

focussen op acquisitie. Hieronder geef ik enkele tips om deze focus vast te houden 

en de businesskansen te verzilveren. 

1.  Vraag om de business – smeed het ijzer wanneer het vuur heet is 

2.  Focus op de hot prospects en doelgroepen, waar zit bewezen potentieel? 

3. Maak gebruik van zoveel mogelijk verschillende leadbronnen 

4. Ga zorgvuldig om met de opvolging van (dure) leads 

5. Schakel collega’s en bekenden in om te helpen verkoopkansen te verzilveren 

6. Ga voor maximale productiviteit in aantallen klantbezoeken en actieve 

verkooptrajecten 

7.   Vraag jezelf kritisch af of je je vraagstellingstechniek verder kunt verbeteren 

8. Investeer in het ontwikkelen van je verkoopvaardigheden 

9. Gebruik alle mogelijk hulpmiddelen om je conversieratio te vergroten 

10.  Plan acquisitietijd in en dwing jezelf deze tijd goed te benutten 
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Denkwerk en opdrachten 

Hoe luiden jouw missie en visie en in hoeverre zijn deze klantgericht? 
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Heb je een goed beeld bij je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen?  

Indien dit niet het geval is maak dan een SWOT-analyse op commercieel gebied. 

 

 
Sterktes 

 
Zwaktes 

 
Kansen 

 
Bedreigingen 

 
 

S1 
 

 
Z1 

 
K1 

 
B1 

 
S2 

 

 
Z2 

 
K2 

 
B2 

 
S3 

 

 
Z3 

 
K3 

 
B3 

 
S4 

 

 
Z4 

 
K4 

 
B4 

 
Etc. 

 

 
Etc. 

 
Etc. 

 
Etc. 

 

Weet je waar je grootste kansen liggen op commercieel vlak? En waar je nodig aan de 

bak moet om verbeteringen aan te brengen. Doe een check door een 

confrontatiematrix te maken.  

Doe dit door de top-3 sterktes te koppelen aan de top-3 kansen en de top-3 zwaktes 

aan de top-3 bedreigingen. Geef een score tussen 1 en 5 voor de omvang van de 

(potentiële) impact. 
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Confrontatiematrix  

 Kansen Bedreigingen 
 

K1 
 

 
K2 

 
K3 

 
B1 

 
B2 

 
B3 

 
 
 

 
Sterktes 

 
S1 

 

 
 

     

 
S2 

 

 
 

     

 
S3 

 

 
 

     

 
 
 

 
Zwaktes 

 
Z1 

 

 
 

     

 
Z2 

 

 
 

     

 
Z3 

 

 
 

     

 

S-K Hoe kun je je sterktes inzetten om maximaal van kansen te profiteren? 

S-B Hoe kun je je sterktes inzetten om de grootste bedreigingen af te weren? 

Z-K Hoe kun je je zwakke punten ontwikkelen om zo meer te profiteren van kansen? 

Z-B Hoe kun je je zwakheden minimaliseren om minder kwetsbaar te zijn voor 

bedreigingen 

 

De uitkomst van de confrontatiematrix zal je helpen om je marketing- en 

verkoopstrategie vorm te geven en je strategische, tactische en operationele doelen 

te bepalen. Leg dit vast in een SMART actieplan 
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Het stellen van prioriteiten 

Het Eisenhower model wordt heel veel gebruikt om je tijd efficiënter en effectiever te 

benutten. Juist bij proactieve verkoop en acquisitie ligt afleiding op de loer 

(klantvragen, e-mail, administratie).  

Welke definitie hanteer jij voor “Belangrijk”?  

De juiste definitie geeft aan dat de activiteit die je uitvoert moet bijdragen aan het 

behalen van je verkoopdoelstellingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belangrijk & Urgent 
Direct doen 

 
 

 
 

Belangrijk & Niet Urgent  
Inplannen 

 
 

Niet Belangrijk & Urgent 
Delegeren 

 
 

 
 

Niet Belangrijk & Niet Urgent 
Niet doen! 
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Onze waardepropositie 

Als zelfstandig professional 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. 

Speciaal voor het MKB 

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 of een van onze programma’s. 

• 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 op basis van fair use 

• Toegang tot alle verkoopondersteunende middelen die Omzetcoach.nl 

beschikbaar heeft 

 

Ja, ik ben nieuwsgierig en boek een kosteloos omzetgroeigesprek 

 

https://www.omzetcoach.nl/omzetgroeigesprek
https://www.omzetcoach.nl/omzetgroeigesprek

