
 

Accountmanagement voor technici 
  
Bestemd voor: 
* (Senior) Accountmanagers 
* Verkoopmanagers 
* Buitendienstmedewerkers met minimaal drie jaar verkoopervaring. 
  
Accountmanagement is een uitstekende methodiek om door interne samenwerking en samenwerking 
met de klant te komen tot maximale resultaten, voor zowel de klant als voor de eigen organisatie. Het 
succesvol uitvoeren van accountmanagement stoelt op twee kerncompetenties: het organiseren van 
de juiste klantinformatie en het pro-actief en planmatig ondernemen van actie. Beide 
kerncompetenties komen tijdens deze training intensief aan de orde en resulteren in een op 
hoofdlijnen uitgewerkte accountanalyse en accountplan voor een specifiek aantal accounts.  
  
 
Specificaties:  
* Duur: twee dagen  
* Voordeel voor OOM-leden 
* Mogelijkheid voor in-company 
* De training kan aangevuld worden met individuele coaching 
* Maximaal aantal deelnemers per opleiding: 10 
* Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat 
* Investering € 1.495 per deelnemer 
 
 
Resultaat: 
Na deze training heb je concrete handvatten om zakelijke relaties uit te bouwen en prioriteitsklanten 
te selecteren. Je kunt middels gerichte beïnvloeding bij bestaande klanten de relatie intensiveren en 
daarmee de winst verbeteren. Bovendien kun je gemakkelijk relaties tot stand brengen met potentiële 
klanten. Tot slot leer je hoe je preferred suppliership bij kernrelaties kunt realiseren om daarmee de 
winstgevendheid op lange termijn te behouden of te vergroten. 
 
 
Op welke onderdelen word je getraind? 
 Hoe krijg ik inzicht in de waarde van mijn bestaande klanten?  
 Hoe gebruik ik deze inzichten om potentiële klanten te selecteren? 
 Hoe selecteer ik de belangrijkste (potentiële) accounts?  
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 Hoe maak ik een accountplan? 
 Het accountteam; wie wordt verantwoordelijk voor welk contact bij de klant? 
 De accountanalyse; hoe analyseer ik mijn account, waarom doe ik dat en wat levert het mij op? 
 De SWOT-analyse; hoe speel ik met mijn aanbod in op de kansen en bedreigingen bij mijn account? 
 De doelstellingen; kwantitatief en kwalitatief. Met welke strategie en met welke planning haal ik 

mijn doelstellingen? 
 Het actieplan: hoe zorg ik voor de juiste actie op het juiste moment? 
 De voortgang; hoe bewaak ik de voortgang? Hoe stuur ik bij? 
 
 
Bijzonderheden: 
Desgewenst maken wij met opdrachtgevers en deelnemers kwalitatieve en kwantitatieve 
resultaatafspraken. Voorafgaand aan de training voeren wij een intakegesprek met de kandidaat en 
zijn leidinggevende 
  
Gewenste opleiding: 
Ervaring in verkoop en accountverantwoordelijk. MBO-/HBO-niveau. 
  
Lesmateriaal: 
Werkboek, diverse hand-outs en BusinessBuilding app. 
  
Voor meer commerciële trainingen voor technici :  
https://www.businessbuilding.eu 
  
Cursusplaats: 
Nieuwegein, of in overleg   
  
Organisatie: 
BusinessBuilding 
Wattbaan 1 
3439 ML Nieuwegein 
Tel 088 0111 333 
Mail: Trainingen@businessbuilding.eu 
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