
 
 
 
 
 
 
 

 

open training 

Adviesgesprekken 
 
GEZOCHT: ACCOUNTMANAGER  (M/V) 
“U beheert een cliëntenportefeuille met een persoonlijke aanpak. U gaat op zoek naar financiële 
behoeften van bestaande en nieuwe cliënten. U onderhoudt een cliëntenportefeuille en benadert 
prospecten proactief.” 
 
Welke fragmenten vallen op in deze taakomschrijving? 
1. persoonlijke aanpak  
2. op zoek gaan naar behoeften  
3. proactief benaderen 
 
Dit is de kern van een goede accountmanager. Kortom: communicatie! Hoe achterhaalt u de 
behoeften van de klanten van uw verzekeringsmaatschappij of bank? Hoe zorgt u voor een 
persoonlijke aanpak? Hoe proactief moet u zijn? 
 
Als het u lukt om in uw adviesgesprekken deze aanpak te kiezen, dan worden uw 
adviesgesprekken commerciëler, succesvoller en … leuker! 
 

Programma training Adviesgesprekken 

U leert … 
... hoe u de behoeften van uw klant herkent 

 Het koopmotief: wat is het en hoe vraagt u het uit? 

 De approach: hoe interesseert u uw klant voor een (nieuw) product? 

 Taxeren: hoe achterhaalt u de wensen en angsten van uw klant? 
 
... hoe u van uw adviesgesprek een commercieel succesvol gesprek maakt 

 Overtuigen: hoe zet u uw backing effectief in? 

 Aansturen op actie: hoe trekt u een klant over de streep? 

 Strategische acquisitie: hoe creëert u aanleidingen om te verkopen? 
 
... hoe u een persoonlijke stijl kiest 

 Schriftelijk: hoe presenteert u zichzelf in uw schriftelijke contact met de klant? 

 Mondeling: wat zijn uw sterke en zwakke kanten in uw gesprekstechniek? 

 Algemeen: wat zijn uw communicatievoorkeuren en hoe beïnvloeden deze uw klant? 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaat training Adviesgesprekken  
 
Na afloop van deze training … 
… weet u hoe u het hart van uw klant kunt raken; 
… kunt u de klant op sympathieke wijze overtuigen; 
… kent u uw sterke kanten en kunt deze maximaal gebruiken. 
 
 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die … 
… adviesgesprekken voert met klanten; 
… zichzelf wil verbeteren in klantcontact. 
 

 
Didactiek  
 
Doen, doen, doen! 
U kunt natuurlijk praten over hoe u uw adviesgesprekken kunt verbeteren. Dat kunt u vast wel een 
hele dag lang. En aan het einde van de dag weet u in theorie hoe het allemaal beter kan. 
 
Maar… wij houden daar niet van. Want wij vinden dat leren vooral een kwestie van ervaren is. 
Daarom staat deze training in het teken van het doen. U oefent veel. U krijgt handvatten en 
feedback. En u oefent nog meer. 
 
Het resultaat? U weet niet alleen hoe u uw gesprekken kunt verbeteren, u voert ook daadwerkelijk 
betere gesprekken! 
 
 
Praktische informatie Adviesgesprekken  
Duur:  1 dag, van 9.30 – 16.30 uur 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

 


