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Verkopen aan  
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Onder de deskundige leiding van:

Pieter Kympers
Sales Improvement Trainer

Hoe verkopen aan de CEO en de  
andere top beslissers?

>  U leert hoe u toegang krijgt tot de boardroom van uw klant.

>  U leert hoe u geloofwaardigheid en loyauteit  
verdient en behoudt.

>  U leert uw business case voor de C-suite  
optimaal vorm te geven en te presenteren.



U HEEFT HET AKKOORD VAN DE CEO 
NODIG … MAAR HOE KRIJGT U DIT? 

Strategische aankopen hebben steeds het akkoord 
van het top management nodig.  En daar moet 
u rekening mee houden in uw verkoopproces. 
Strategisch verkopen aan de CEO is immers totaal 
anders dan het verkopen van uw dienst of product 
aan de eindgebruiker of aan de aankoper. Niet 
alleen is de weg die u moet afleggen om bij uw 
gesprekspartner te komen, stukken lastiger en 
complexer, maar ook uw pitch, uw waarde propositie 
en uw business case hebben een totaal andere 
inhoud en vorm. Aan uw eindgebruiker verkoopt u 
uw dienst of product, misschien een oplossing en 
een prijs … Aan topmanagers verkoopt u waarde. 

Maar hoe maakt u de shift van een top-verkoper 
naar de trusted advisor voor topmanagers? Hoe 
bereidt u de juiste boodschap voor en vindt u 
juiste beïnvloeders en beslissers? Hoe sluit u 
grote contracten af en verkrijgt u lange-termijn 
vertrouwen? 

VERKOPEN AAN C-LEVEL … VERKOPEN VAN 
WAARDE

In deze workshop leert u hoe de CXO (CEO, 
CFO, COO, CPO, …) denkt en ageert, hoe hij 
beslissingen neemt en wat voor hem belangrijk 
is in zijn persoonlijk aankoopproces. U leert 
verkoopgesprekken op niveau te voeren en 
doelgericht af te sluiten. U leert hoe u de waarde 
van uw producten, diensten of oplossingen verkoopt 
in plaats van de diensten, producten of oplossingen 
zelf. 

OPSTELLEN VAN EEN UNIEKE BUSINESS 
CASE ALS BASIS VOOR UW C-LEVEL 
VERKOOPSGESPREK 

Het voorbereiden van uw commercieel gesprek 
omvat het vormgeven van een business case 
waarbinnen u rekening houdt met wat uw product 

of dienst voor de top manager betekent. U 
integreert hierin de markt en de uitdagingen van uw 
gesprekspartner. Kennis van waarde creatie en van 
de integrale waardeketen zijn hierbij onontbeerlijk, 
indien u wenst dat er voor uw organisatie wordt 
gekozen als business partner. Uw rol verandert 
van verkoper tot business consultant. U verkoopt 
niet langer, maar adviseert en bouwt een lange-
termijn relatie op gebaseerd op interpersoonlijke 
effectiviteit.
 
Uw business case is de basis van het gesprek met 
de top manager. U leert in deze training hoe u 
deze business case opbouwt. U leert hoe u waarde 
creëert voor uw klant. U leert hoe u deze business 
case aan de CEO of het management team voorstelt. 
Maar vooral leert u hoe u waarde creëert voor uw 
klant, rekening houdend met de doelstellingen van 
het topmanagement. 

Dit programma bereidt ervaren sales professionals 
voor om op het hoogste niveau verkoopsucces te 
realiseren. Volgende vragen worden dan ook zeer 
grondig behandeld:

 > Wanneer en hoe betrekt u de C-suite in een 
aankoop- of investeringsproces? 

 > Wat zoeken CXO’s precies? 

 > Hoe krijgt u toegang tot de board room?

 > Hoe vindt u de voor u relevante executive? 

 > Hoe kunt u geloofwaardigheid afdwingen en  
loyauteit verdienen? 

 > Welke toegevoegde waarde kan/moet u bieden? 

 > Hoe bouwt en presenteert u een overtuigende 
business case voor de C-suite? 

 > Hoe zien CXO’s u als verkoopprofessional? 

 > Hoe wordt u de trusted advisor van de C-suite?

Waarom dit programma?

 > Korte theoretische inleidingen per module gebaseerd op vraag-en leergesprekken 

om eensgezindheid te creëren over de concepten. 

 > Directe toepassing van de besproken concepten op een gekozen eigen klant of 

prospect. 

 > In geval van vaardigheden: korte toepassingsoefeningen gevolgd door 

feedback. 

 > Het opbouwen van uw business case vormt de rode draad van 

de workshop. 

Aanpak van deze workshop

Pieter Kympers, uw trainer, is 
gespecialiseerd in het scherper maken 
van verkopers en het alerter maken van 
hun managers. Hij blikt terug op een 
meer dan 30 jaar lange carrière in een 
internationale omgeving (Xerox, Canon, 
Mobistar, Base, Brady Corporation, …). 
Vandaag ondersteunt Pieter samen met het 
IFBD organisaties bij het versterken van 
hun commerciële slagkracht. Hij werkt zeer 
resultaatgericht en is een katalysator zodat 
salesteams samen met hun management 
hun ambitieuze doelstellingen kunnen 
bereiken. Hij trainde in zijn loopbaan 
tot nu toe meer dan 3.000 commerciële 
medewerkers en hun managers in Europe, 
het Midden-Oosten en Afrika en dit in 3 
talen (N, F, E). Hij focust zich vooral op 
gedragsverandering van commerciële 
medewerkers en op het coachingsgedrag 
van hun managers. Hij trad of treedt onder 
meer op voor: General Electric, Shell, Toyota 
Belgium, Esso Retail, Real Dolmen, Umicore, 
Abott, BNP Paribas, Fabory, Mainfreight, Ecu 
Worldwide …

De docent



MODULE 1: WANNEER IS HET C-LEVEL BETROKKEN BIJ INVESTERINGS- OF 

AANKOOPBESLISSINGEN? 

 ◆ De verschillende stappen en spelers in het aankoopproces. 

 ◆ De kantelmomenten en -criteria. 

 ◆ Gewaardeerde input en ondersteuning van potentiële leveranciers. 

 ◆ Een proactieve of reactieve verkoopstrategie enten op het aankoopproces. 

MODULE 2: BEGRIJPEN WAT CXO’S ZOEKEN 

 ◆ Wat motiveert CXO’s (niet)?

 ◆ De drijfveren bij beslissingen op C-niveau. 

 ◆ Rol specifieke uitdagingen per CXO. 

MODULE 3: HOE DE RELEVANTE CXO VINDEN? 

 ◆ De diverse rollen in de decision making unit. 

 ◆ De dynamieken van organisatiegerichte invloed. 

 ◆ Relevante van irrelevante CXO’s onderscheiden. 

 ◆ Hoe bouwt u uw netwerk op bij uw klanten? 

MODULE 4: HOE TOEGANG KRIJGEN TOT EEN CXO? 

 ◆ De meest voorkomende hinderpalen. 

 ◆ 4 Mogelijke contactstrategieën. 

 ◆ Het eerste contact kan ook het laatste zijn ... 

 ◆ Een ‘elevator pitch’ op C-niveau. 

MODULE 5: HOE GELOOFWAARDIGHEID AFDWINGEN? 

 ◆ Wat verwachten CXO’s van accountmanagers? 

 ◆ Hoe overbrugt u eventueel gemis aan geloofwaardigheid?

 ◆ Hoe maakt u een positieve indruk op een CXO ? 

MODULE 6: HOE TOEGEVOEGDE WAARDE CREËREN VOOR EEN CXO? 

 ◆ De drie componenten van waarde. 

 ◆ Een klant georiënteerd waarde voorstel ontwikkelen en formuleren. 

 ◆ Bezorgdheden identificeren en behandelen. 

MODULE 7: LOYAUTEIT VERDIENEN BIJ HET C-LEVEL: THE TRUSTED 

ADVISOR

 ◆ Van vendor naar trusted advisor: waarom en hoe? 

 ◆ Loyauteit cultiveren in 5 stappen. 

Programma

De deelnemers krijgen uitgebreid de 
kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte 
beschrijving van de probleemstelling te 
formuleren. Op die manier kunnen wij 
de cursus volledig opstellen volgens uw 
eigen informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact opnemen 
met Dirk Spillebeen op het nummer:  
+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Verhoogde  
interactiviteit

Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 

08.30 Ontvangst, registratie  
met koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch
17.00 Einde van de cursusdag.
 
Zowel in de voor- als namiddag 
wordt een korte (koffie-)pauze 
gehouden.

Timing cursus



> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: 1.295 € (excl. BTW)

De deelnameprijs aan dit 2-daagse programma bedraagt 1.295 Euro excl. 
21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en een uitgebreide 
lunch tijdens de cursusdagen. U ontvangt bovendien een documentatiemap 
die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring 
van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelne-
mende collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale 
korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een 
factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een herinnering met 
nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 30% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u 
onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door 
de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw 
bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op 
de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw 
inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de cursus uw 
annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. 
Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale 
bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) 

aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen 
verwelkomen in uw plaats.

Hotelovernachting op de locatie van de training
U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken 
om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten en/of af te 
sluiten.
Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende 
link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw 
sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze database. 
Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden 
doorgegeven. Hiertoe nemen we alle nodige maatregelen. Te allen tijde 
heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 
8/12/1992  en de “AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, 
wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze 
webpagina www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden 
vindt u al onze modaliteiten terug.

FIRMA: 

 

STRAAT / NR. / BUS:  ..................................................................................................................................................................................................................................

PC / GEMEENTE:  ..................................................................................................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:

ACTIVITEIT: q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel  q horeca 

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

SECTOR:  .................................................................................................................... AANTAL WERKNEMERS:  .................................................................

FACTURATIEGEGEVENS

Facturatie-adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................................................................................................

Uw referentie:  ..................................................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

BEDRIJFSINFORMATIE

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

>>> Inschrijven via e-mail naar info@ifbd.be of via QR:
>>> Via volgende link: 

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

Dhr. / Mevr.:

Functie:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME:  ............................................................................................

inschrijven

Verkopen aan top management

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1928

