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Aanleiding 

Wetenschappers zijn zeer goed op de hoogte van hun eigen onderzoeksgebied, maar de koppeling 
met het bedrijfsleven ontbreekt in veel gevallen. Zij zijn meer gericht op de inhoud dan op de 

mogelijkheden die de dienst of het product voor de potentiële klant kunnen bieden. Dit heeft tot 
gevolg dat de toepassing en opschaling van hun onderzoeksresultaten niet de omvang heeft die het 

zou kunnen hebben. Een voorbeeld is het genereren van de vierde geldstroommiddelen voor 
universiteiten. Een ander voorbeeld is het valoriseren van onderzoeksresultaten. Van wetenschappelijk 

personeel wordt verwacht dat zij hierin een belangrijke rol vervullen. Het blijkt voor velen een lastige 

opgave. Verkopen van onderzoek is niet iets wat je er zomaar bij doet. Verkopen vereist een bepaalde 
aanpak, houding en specifieke vaardigheden.  

Aanpak 

Deze training leent zich er bij uitstek toe om als in-company training te worden verzorgd. De inhoud, 

casuïstiek en video’s worden dan in overleg met de opdrachtgever aangepast aan de praktijk van de 

organisatie en de te trainen doelgroep.  
De training ‘verkopen van onderzoek’ stellen we samen met de opdrachtgever en deelnemers. Het is 

maatwerk in combinatie met componenten die zich in de praktijk bewezen hebben. De deelnemers 
zijn leidend.  

 
Onderwerpen die door deelnemers in vorige trainingen ingebracht werden zijn: 

• Het eerste contact leggen, op iemand afstappen 

• De vraag achter de vraag ontdekken 
• Kort en bondig kenmerken van diensten en producten vertalen naar voordelen: elevator pitch 

• Omgaan met bezwaren 
• Assertief communiceren 

 

Een training bestaat uit verschillende onderdelen. Het start met een afstemming over de bedoeling en 
opzet van de training met opdrachtgever en eventueel een paar deelnemers. 

Vervolgens voert de trainer met iedere deelnemer telefonisch een intakegesprek om vraag en aanbod 
op elkaar af te stemmen. De deelnemer vult de salesscan in en vraagt eventueel collega’s of 

leidinggevende dit ook te doen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maakt de deelnemer zich de 

theorie middels het online platform.  
 

Tijdens de bijeenkomsten gebruiken we casuïstiek uit eigen lastige situaties, situaties uit de 
werkpraktijk en in derde instantie algemene situaties. De theorie is ondersteunend, het gaat vooral 

om oefenen en ervaren en direct meetbaar resultaat. De verschillende presentaties en gesprekken 
leggen wij op video vast. Het liefst werken we hier met een trainingsacteur. De deelnemers krijgen 

deze opnames op USB-stick mee.  

 



 

bijzondere trainingen voor unieke mensen 

 

 
 

 
 

Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers praktijkopdrachten. 
De deelnemers kunnen in het verlengde van de bijeenkomsten of gedurende de 

training persoonlijk gecoacht worden. In ieder geval stimuleren wij de 

onderlinge coaching. 
De verschillende onderwerpen in de training belichten we vanuit drie 

gezichtspunten: de gewenste houding, de benodigde vaardigheden en de 
geëigende aanpak. Wij werken met de verkoopmethode VOILA! .  

Doelstelling 

Aan het eind van de training heeft de deelnemer: 
- meer inzicht en vaardigheid in algemene gesprekstechnieken, 

- meer vaardigheid in het maken van verkoop- en actiegerichte 
presentaties, 

- meer inzicht in de eigen non-verbale communicatie en kan de 
deelnemer diens non-verbale communicatie effectiever inzetten tijdens 

een acquisitiegesprek, 

- zijn/haar vaardigheid in het voeren van acquisitiegesprekken vergroot, 
- haar/zijn vaardigheid in het opstellen van een pakkende offerte 

vergroot. 
 

Referenties 

Deze training werd eerder verzorgd voor onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.  
 

Algemene in-company verkooptrainingen hebben wij gegeven aan medewerkers en leidinggevenden 
in verschillende profit en non-profit organisaties. Diverse andere trainingen op het gebied van 

communicatie hebben wij gegeven aan medewerkers en leidinggevenden met een WO-opleiding. 
 

 

 


