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verkopen van onderzoek 
acquisitietraining voor onderzoekers 

 - in-company training - 
 

2019 

Aanleiding 

Deze training is bedoeld voor professionals in de zakelijke dienstverlening. Naast het uitvoeren van 

opdrachten is het verkrijgen van nieuwe opdrachten een belangrijke taak voor de professional: 'De 

kachel moet blijven branden.' Acquireren is een vak apart. Het vereist naast kennis van het eigen 
vakgebied, kennis van de potentiële klant en kennis van het proces van acquireren. 

Aanpak 

In deze training bekijken we het acquireren vanuit drie gezichtspunten: 

• ik 

• ik en de ander - het acquisitieproces 

• de organisatie - de organisatie van het acquisitieproces 

 

Bij 'ik' komen de competenties aan bod die de basis vormen van een succesvolle 
acquisitie. Het acquisitieproces nemen we door aan de hand van het 

acroniem VOILA! . Bij het onderdeel organisatie kijken we naar het plannen en 
organiseren van het eigen acquisitieproces. 

 
De training ‘verkopen van onderzoek’ stellen we samen met de opdrachtgever 

en deelnemers. De inhoud, casuïstiek en video’s worden in overleg met de 

opdrachtgever aangepast aan de praktijk van de organisatie en de te trainen 
doelgroep. Het is maatwerk in combinatie met componenten die zich in de 

praktijk bewezen hebben. De deelnemers zijn leidend.  
 

Een training bestaat uit verschillende onderdelen. Het voortraject 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 collega’s of leidinggevende dit 

ook te doen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten maakt de deelnemer zich de theorie eigen middels 
het online platform.  
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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 in gesprekssituaties met een trainingsacteur.  

 

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.  

Doelstelling 

Aan het eind van de training heeft de deelnemer: 

- meer inzicht en vaardigheid in algemene gesprekstechnieken, 
- meer vaardigheid in het maken van acquisitie- 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 en van 
onderzoeks- en adviesbureau CE-Delft. 

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. 
 

 

Doelgroep 
Deze training is geschikt voor medewerkers met een aantal jaren werkervaring 

en die zich willen bekwamen in het acquireren van opdrachten. 

 
Versterken van de competenties 

- Mondelinge communicatie - presenteren 
- Schriftelijke communicatie 

- Klantgerichtheid 

- Netwerken 
- Representatie 

 
Certificaat 

De deelnemers krijgen na afloop van de training een certificaat van deelname. 
 

Investering 

De investering bedraagt per groep  € 5.950,-- excl. BTW. 
Dit is exclusief verblijfskosten van de deelnemers en trainer en inclusief 

studiemateriaal, toegang tot de digitale leeromgeving, inzet acteur en een 
certificaat voor iedere deelnemer. 

 

Meer informatie 
spirit of interaction bv 

036 536 0502 
info@soin.nl 

www.soin.nl 

http://www.soin.nl/

