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Maak van uw dealers de  
ambassadeurs van uw merk.

Vermijd channelconflicten en 
behoud voldoende “mindshare” 
met uw dealers. 

Pricing en dealers: een moeilijk 
huwelijk!
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Leer in één dag hoe je een (internationaal) dealernetwerk 
selecteert, opzet, aanstuurt en opvolgt



>

Waarom dit programma?

>
De docent

B2D: BUSINESS TO DEALERS – EEN MUST IN 

EEN GLOBALE ECONOMIE

U wilt groeien, nieuwe markten aanboren, nationaal of 

internationaal. En toch kunt u zich niet veroorloven om 

een netwerk van eigen verkoopkantoren uit te bouwen.  

Daarom heeft u vandaag – meer dan ooit – nood aan 

dealers die uw product of dienst voor u verkopen. Het 

opzetten van een dealernetwerk is echter een zeer 

complex gebeuren: niet alleen maken of kraken zij de 

reputatie van uw organisatie, maar bovendien moeten 

zowel u én de dealer financieel voordeel halen uit 

de samenwerking. Daarom organiseert het IFBD deze 

unieke ééndaagse training ‘Dealen met Dealers’.  

DEALEN MET DEALERS

Als Sales of Marketing Manager wordt u geconfron-

teerd met een hele reeks uitdagingen bij het werken 

met indirecte verkoopkanalen. Hoe kiest u het juiste 

verkoopkanaal? Wat is het gewenste profiel van uw 

dealer? Hoe formuleert u verstandige en haalbare 

doelstellingen? Wanneer is een dealerovereenkomst 

foolproof? Hoe optimaliseert u uw interne processen?  

Wat met training van uw dealers? Hoe lost u channel 

conflicten op? Hoe meet u de échte prestaties van uw 

dealers? En wat als die ondermaats zijn? Hoe behoudt 

u voldoende “mindshare” zodat ze voor u een rendabele 

business partner worden en blijven op langere termijn. 

Dit programma neemt u in één dag chronologisch door 

alle kritische stappen naar het succesvol managen van 

dealers in de zogenaamde ‘B2D’ of ‘Business to Dealers’ 

omgeving.

UW DEALER ALS LASTIGE EN MOEILIJKE KLANT … 

Deze workshop heeft als doel u te helpen in 

het succesvol opzetten van een (internationaal) 

dealernetwerk en het succesvol samenwerken met 

uw dealers. Niet alleen zijn zij een verlengstuk van 

uw organisatie, maar bovendien spelen zij ook steeds 

handig de rol van lastige klant en trachten zij uw 

marges steeds naar beneden te drijven en u volledig 

afhankelijk te maken van hen. Net het omgekeerde 

van wat u wilt bereiken. Een deel van de oplossing ligt 

alvast in het opnieuw kritisch bekijken van de basis, 

nl. uw eigen strategie, de selectie van de juiste dealers 

en het optimaal opvolgen ervan. Maar ook alle andere 

processen waarmee uw bedrijf interactie heeft met uw 

dealers moeten kritisch worden geanalyseerd.  

PRICING EN DEALERS: EEN MOEILIJK HUWELIJK

Pricing verdient tijdens deze training veel aandacht 

omdat bedrijven vaak te snel toegeven en zo het 

onderspit moeten delven. Dealers zijn immers op 

zoek naar centen en niet naar procenten. We nemen 

u door een waaier aan mogelijkheden waarmee u uw 

producten en diensten makkelijker helpt verkopen 

via dealers. Zo maakt u hen afhankelijk van u en niet 

omgekeerd. 

Peter Rabijns is stichter en vennoot van Groeiversnellers, een niche advieskantoor met 

als missie ondernemers en managers te begeleiden bij groei. Samen met hen ontwikkelt 

Peter nieuwe verdien- en business modellen die die groei verder kunnen ondersteunen én 

versnellen. 

Peter startte zijn carrière als Product Manager bij Novoferm. In 2010 werd hij Export Manager bij ITW Gmbh 

en was hij verantwoordelijk voor het internationale business development. Hierna werd hij Sales Manager 

Central, Northern & Eastern Europe bij Dynaco. Voor hij Groeiversnellers opstartte, was hij bij De Boer als CCO/

Sales & Marketing Director verantwoordelijk voor Business Development en Strategic Marketing Planning. In 

al deze functies en rollen was hij telkens betrokken en/of verantwoordelijk voor het opzetten en opvolgen van 

dealerstructuren.  
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OPTIMAAL LEEREFFECT

We beperken het aantal deel-
nemers aan deze cursus. Hierdoor 
kunt u optimaal profiteren van 
de kennis en ervaring van de 
docent. Bovendien toetst u op 
een interactieve manier uw eigen 
praktijksituatie aan die van uw 
collega’s. Zo garandeert het IFBD u 
een optimaal leereffect, gebaseerd 
op theoretische onderbouw en 
gestaafd met vele praktische 
voorbeelden.

HANDS-ON WORKSHOP

Door de interactieve en praktische 
aanpak van onze trainer, Peter 
Rabijns, krijgt u na deze workshop 
een eigen plan van aanpak 
waarmee u morgen aan de slag 
kunt. 



>

Overzicht programma

Deze unieke workshop doorloopt - op een chronologische manier - alle problemen, conflicten en 

uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt bij het opstarten, onderhouden en evalueren van een 

dealernetwerk.   

BLOK 1: DE PSYCHOLOGIE VAN DE DEALER

 ◆ Hoe denkt een dealer?

 ◆ Hoe een dealer engageren? 

 ◆ Wat is belangrijk voor een dealer?

 ◆ Hoe behoudt u maximale impact op de dealer?

BLOK 2: OPZETTEN VAN EEN DEALERNETWERK

 ◆ Bepaal het profiel van uw dealer.

 ◆ Hoe een (inter-)nationaal dealernetwerk opzetten, uitbouwen en houden op lange termijn.

 ◆ Hoe maakt u uw dealers tot ambassadeurs van uw merk?

 ◆ Impact van dealernetwerk op uw sales organisatie.

BLOK 3: VALIDEREN EN VERLONEN VAN DEALERS

 ◆ Formuleren van doelstellingen (kwalitatief en kwantitatief).

 ◆ Meten van de performantie van uw dealers.

 ◆ Durf prijzen en marges anders te bekijken.

 ◆ Hoe beheerst u het prijsbeleid van jouw dealer in de verschillende markten?

 ◆ Omgaan met dealers die fluctueren in omzet.

 ◆ Bewaak de financiële gezondheid van je dealer.  

BLOK 4: VERKOPEN VIA DEALERS

 ◆ Omgaan met een dealer die niet opgestart geraakt.

 ◆ Hoe nieuwe producten succesvol lanceren in een dealer netwerk?

 ◆ Marketing communicatie met dealers.

BLOK 5: CONFLICTEN MET DEALERS

 ◆ Vermijden van channelconflicten.

 ◆ Hoe vermijden dat een dealer jouw bedrijf verlaat voor een concurrent?

 ◆ Hoe “nee” zeggen tegen een dealer en waarom dat sterk kan werken?

 ◆ Beëindigen van een dealerovereenkomst.

BLOK 6: HOE OMGAAN MET DE FEEDBACK VAN DEALERS?

VERHOOGDE INTERACTIVITEIT

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).

VERLOOP CURSUSDAG(EN)

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.

 
Volg ons!  

@IFBDupdate

Onze opleidingen in primeur? 



DEALEN MET DEALERS

FIRMA: 

 

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

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

Alg. TEL.-nr.: FAX-nr. : 

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

 q bouwondernemers q transport q diensten q overheid

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

BEDRIJFSINFORMATIE

FACTURATIEGEGEVENS

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

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

BTW-nummer:

DEELNEMER(S)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt 795 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdag(en). 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 deelnemende 
collega 5% extra korting op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).

De Vlaamse Overheid investeert in opleiding: tot 40% 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 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op 
de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be. 

INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
 • Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via e-mail: info@ifbd.be 
 • U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
 • Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge

U kan steeds uw reservatie telefonisch op het nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke bevestiging echter blijft ver-
eist. 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.

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.

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Inschrijvingsformulier

DATUM & LOCATIE:

KOSTPRIJS:
>  € 795 excl. BTW

HOTELOVERNACHTING OP DE 
LOCATIE VAN DE TRAINING
U kan op onze diverse trainings-
locaties veelal een overnachting 
boeken om de cursus op een 
ontspannen manier te kunnen 
aanvatten en/of afsluiten.

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.



>
Dhr. / Mevr.:

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

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

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

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website: 

Dhr. / Mevr.:

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

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

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

>  zie hiertoe onze website 
www.ifbd.be

INSCHRIJVEN 

https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=13616

