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Het Oerverkoper profiel 

Opportunity Spotting 

Bonding 

Streetsmartness Boldness 

Thought Leadership 



Het Oerverkoper profiel 

Opportunity spotting 
 Ziet overal een kans in 

 Neemt initiatief 

 Hunter 

 

 

 

 

 Verliest interesse als de 

dopamine is uitgewerkt 

 Gevoelig voor afleiding 

 Non confirmist 

 



Het Oerverkoper profiel 

Thought leadership 
 Zoektocht naar kennis 

 Argumenteren 

 Vernieuwend 

 

 

 

 

 Twijfelend 

 Eigenwijs  

 Close focus 

 



Het Oerverkoper profiel 

Bonding 
 Mensgericht 

 Interesse in een ander 

 Farmer 

 

 

 

 

 Korting 

 Dralend, te meegaand 

 Niet scherp in nieuwe business 

 



Het Oerverkoper profiel 

Boldness 
 Zelfverzekerd 

 Closer 

 Hunter 

 

 

 

 

 Opdringerig 

 Eigenwijs 

 Lonely wolf 

 



Het Oerverkoper profiel 

Streetsmartness 
 Handig 

 Doelgericht 

 Relatiegericht 

 

 

 

 

 Manipuleren 

 Meewaaien 

 Egoïstisch 

 



 

 

Spirit 

Skills Structure 

De Oerverkoper heeft 3 

ballen 



Enorme drive 

Verander vermogen 

Executie vermogen 

 

 

Spirit 





Het Kliko 

Dilemma 



Waar je energie 

aan geeft, wordt 

groter! 



Waar je struikelt 

gloort de 

oplossing! 
 

 



Daar waar je struikelt gloort de 

oplossing! 
Opportunity spotting 

 Ik zie overal opportunity’s, maar productie werkt niet mee.  

Te veel intern gedoe 

Bonding 
 Ze hebben niet meer 

budget, als ik 

doordruk verlies ik de 

klant. 
Streetsmartness 

 Ik kan zó scoren, maar afd. 

calculatie werkt niet mee. 

Boldness 
 Hoe meer offertes, hoe meer 

kans. 

Thought leadership 
 De klant begrijpt niet 

waar ik naar toe wil, ze 

hebben geen visie 





1. Contact vaardigheden 

2. Informatie vaardigheden 

3. Pitch & Presentatie 

4. Close, voortgang 

5. Bezwaren technieken 

Skills 



Dr. Rossi 



1. Maturiteit 

2. Inhoudelijkheid 

3. Verkoopproces 

4. Verkoopgesprek 

5. Kwalificatie  

Structure 



Voeg waarde toe aan de 

processen van de klant 

Weet waar de klant staat in het 

besluitvormingsproces en toon 

meerwaarde in elke fase. 



Benut bij dat proces zoveel mogelijk de expertise 

van de klant zelf. Focus op commitment voor dit 

‘kwalificatie’ proces.  

Voer regie op het 

kwalificatieproces 

 



Stappen in het kwalificatie proces 

Preparation 



Richt je op de dynamiek en de effecten 

van het probleem en niet te snel op 

oplossingen 

 

I 

Een SUPERB analyse van de dynamiek en de 

effecten van het probleem.  



Focus op de totale kolom 

besluitvormers 

 

Weet zeker hoe de DMU is georganiseerd, wat 

de krachten, machten en de percepties zijn. 



Verkoop geen oplossing voor het 

probleem, verkoop een visie op de 

oplossing 

Niet eindeloos onderhandelen,  

maar goed kwalificeren en visie verkopen. 



Waarom heeft de 

binnendienst dat hek 

niet weggehaald? 










