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 Case Study 

Technische verkopers omscholen naar diensten verkopers 

1. Beschrijving 

Dit document beschrijft de leerpunten die tijdens de training- en field coaching ‘Differentiation Selling®’ 

voor Somati FIE naar boven zijn gekomen.  

Het traject kaderde in een betere afstemming en evolutie van technische verkoop naar diensten- en 

oplossingenverkoop. 

2. Over Somati FIE 

Somati FIE is actief in brandbeveiliging - Eerste Interventiemateriaal. Het bedrijf deed beroep op de 

diensten van Differentiation Selling® in het kader van de omscholing naar dienstverkoop, concreet voor zijn 

activiteit van onderhoudscontracten rond brandbeveiliging: Somati FIE heeft in België ruim 10.000 klanten, 

gaande van enkele units (brandblussers, haspels,…) tot 100 units en meer. 

De dienstverlening omvat naast 

onderhoudscontracten (uitgevoerd 

door service techniekers) ook 

audits en opleidingen in gebruik 

brandbestrijdingsmiddelen en evacuatie bij brand.  

De verkoop komt doorgaans tot stand na een paar bezoeken aan de klant.  

Er zijn 3 grote concurrenten op de Belgische markt en talrijke lokale aanbieders. Somati FIE kan zich 

differentiëren in het aanbieden van de totaaloplossing inzake onderhoud brandbeveiliging.  

Het uiteindelijke verschil wordt gemaakt in het verkoopsproces en dus de verkoper.  

Het Sales team is gedreven en er is ook een zekere anciënniteit. Recent werden ook nieuwe verkopers 

aangetrokken.  

Enerzijds verkopers met een technische achtergrond die naar verkoop zijn geëvolueerd. Anderzijds 

verkopers uit  andere sectoren die wel zeer prospectievaardig zijn. 

3. Reden van de interventie 

- Basic skills onder de knie hebben 

- Proactief naar de klant stappen met het nodige zelfvertrouwen 
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- Een aantal techniekers maakten de overstap naar Sales advisor  

4. Traject 

- 1 dag Sales training op maat voor het hele team 

- ½ dag Follow Up workshop: om het geleerde te evalueren en hoe men het in de praktijk heeft gebracht 

- 3 x 1 dag Field coachings voor 3 nieuwe leden van het sales team voorafgegaan door een individuele of 

groepstraining. 

5. Basic Assumptions en Evaluatie: welke veronderstellingen 

hanteerden we,  en klopte dit met de realiteit? 

Veronderstelling 1:  

Elke verkoper heeft zijn sterkten. Deze sterkten zijn individueel en dus verschillend 

van de collega–verkopers in hetzelfde team. 

Evaluatie: 

Dit blijkt inderdaad uit de verschillende actiepunten die zijn geformuleerd na dag 1. De stijl van de 

verkopers is doorgaans verschillend: gaande van zeer luisterend (meegaand) tot zeer assertief. Elke stijl 

heeft zijn voor- en nadelen en de training dient hiermee rekening te houden. Dit komt ook tot uiting in de 

formulering van de actiepunten. 

De leermethode is ook verschillend. Er waren verkopers die na de workshop direct het nieuw geleerde 

konden toepassen (op basis van de concepten die men kreeg) . Anderen hadden toch een individuele 

begeleiding nodig (field coaching) tot bij de klant om de klik te maken met zowel de Differentiation Selling 

methode als met de klant. De ene leert door vallen en opstaan. De andere verkoper is als een spons die 

bereid is alle info op te nemen. 

 

Dit lijkt een normale vaststelling in overeenstemming bij het verschil in leerstijlen die we ook terugvinden 

over het geheel van de bevolking. 
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Ter info: In de Differentiation Selling® seminars gebruiken we de Kolb leerstijlmodel die ervan uitgaat dat 

verschillende mensen een voorkeur hebben voor verschillende leerstijlen. Maar wel al deze leerstijlen 

dienen te doorlopen om het “volledig“ te begrijpen. 

Eigen ervaringsleren via Kolb model  

Het Kolb model kent 4 fases : Ervaren, Reflecteren, Conceptualiseren, Praktiseren 

 Ervaren (feeling): Verkoper laten nadenken over eigen ervaring (met bijv. een interactie met een 

moeilijke klant)  

 Reflecteren (watching): Workshop techniek/facilitering om die ervaringen te delen en te bespreken, 

en zo betekenis aan hun ervaringen te geven.  Zo kan de verkoper er iets aan toevoegen. 

 Concepting (thinking): Trainer noteert de antwoorden en leerpunten  in een voorgedefinieerd concept/of 

stelt nieuw concept samen  

 Praktiseren (doing): het concept via een oefening in de praktijk brengen 

 wat dan weer leidt tot nieuwe ervaringen. En waardoor de cirkel zich weer sluit. 
 
De  trainingsmethodiek werkt vanuit de ervaring van de deelnemers en voegt daar iets aan toe. De 
leermethodiek moet aansluiten op de ervaring van de deelnemers. De salesmensen van het salesteam 
hebben elke hun unieke sterktes/aandachtspunten. Daarom hebben ze ook elk unieke actie – en 
leerpunten. 
 

  

 

Veronderstelling 2:  

De verkopers bij Somati FIE  zijn doorgaans omwille van hun ervaring en expertise  

sterk inhoudelijk. Door deze expert power kunnen zij dus gemakkelijk op technisch 

niveau praten met de klant. 

Evaluatie 

Dit gold zeker voor de techniekers die doorgegroeid waren naar de verkoopsrol. Anderzijds stelden we vast 

dat de “anciens” toch wel veel oog hadden voor het onderliggende verkoopsproces. Deze skills konden we 
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tijdens de training dan transfereren. We gaan immers steeds uit van de sterkten die vandaag in het team 

aanwezig zijn. 

6. Resultaten : when the rubber meets the road 

Score training door de deelnemers op dag 1: gemiddeld  4/5 

Voornaamste actiepunten op groepsniveau na training dag 1  

- Vragen voorbereiden 

- Assertiever worden; durven, durven, durven 

- Doelgerichter vragen/procesgerichte vragen/ kracht van dialoog 

- Non-verbale gedrag 

- Positieve manipulatie 

- De Bril, waarmee je naar de klant kijkt, schoonvegen: de mogelijkheden “willen “ zien. Buiten je 

kader durven en kunnen denken. De vooroordelen en aannames goed herkennen en erkennen/ Geen 

vooroordelen 

- Telefonisch afspraken maken: een aantal actiepunten werden hieromtrent geformuleerd 

- Bewust worden van eigen gedrag: “ ik stuur zelf het gedrag van de klant” 

Evaluatie van de field coaching 

De Field coaching verving dag 2 van de training voor een deel van de groep.  2 personen hebben naast de 

fieldcoaching ook nog eens deelgenomen aan het open seminar. 

De field coachings zelf bestonden uit 2 gesprekken met klanten onder begeleiding van de 

consultant/trainer. Bij de eerste werd niet tussengekomen. Na het gesprek gebeurde de evaluatie en 

formulering van de actiepunten. 

Bij het tweede gesprek werd weer geobserveerd . We maken vanwege de vertrouwelijkheid van de 

gegevens een abstractie van de evaluaties en leerpunten over verschillende verkopers. De meeste van de 

aandachtspunten kwamen wel meerdere keren terug. 

Observaties en aandachtspunten na gesprek 1  

- Geen notities nemen: men heeft 

doorgaans te veel expertise en 

men vindt het niet nodig om te 

noteren 

- Men praat nog te veel over wat 

Somati FIE kan betekenen voor 

de klant, niet over wat de klant 

wil wat Somati FIE voor hem kan 

betekenen. 

- Geen vragen voorbereid 

- Enkel technische vragen 
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voorbereid 

- Te weinig interactie  

- Niet zoeken naar bondgenoot die intern voor je gaat verkopen 

- Naar de functie vragen van de klant. Wie doet wat? Wie tekent de offerte? 

- Het gesprek was te vrijblijvend. 

Hieruit werden dan actiepunten geformuleerd en weer geobserveerd in gesprek 2 ( zie volgend punt: 

resultaten) 

Resultaten bij gesprek 2  

- De vragen werden van tevoren opgeschreven. Ook de website van de klant werd doorgenomen. Dit 

gaf meer rust. Men kan dan ook beter luisteren. 

- Niet direct met PowerPoint presentatie begonnen, maar wel procesgerichte vragen stellen. 

Hierdoor is er interactie gecreëerd. De klant stelde zelf spontaan zaken voor.  

- Er is wel dan bijv. wel een PowerPoint presentatie gegeven maar dan wel zeer gericht. In andere 

gevallen werd er geen PPT presentatie meer gegeven: het was niet meer nodig. 

- Er werden actief notities genomen. 

- Met de klant werd een duidelijke vervolg afgesproken. 

- De nodige dieptevragen werden gesteld, zelfs al bracht de klant informatie aan waarbij het 

verleidelijk was om op dat punt te stoppen. Dus toch durven doorvragen. 

Belangrijkste leerpunt is waarschijnlijk dat de verkopers zichzelf overtuigd hebben dat deze 

stappen voor hen wel degelijk een verschil maken. Immers met hun technische achtergrond 

konden zij zich inhoudelijk niet veel meer verbeteren. Het ging vooral om het HOE van het 

verkoopsgesprek. 

7. Conclusies 

Bij inhoudelijk sterke verkopers zien we toch dat  procesgerichte vaardigheden (“hoe pak je een 

verkoopsgesprek aan”) een belangrijke toegevoegde waarde hebben  en een 

verschil kunnen maken. 

Als technieker verkoop je in volgorde: product – bedrijf – mens. Als Sales dien 

je eerst jezelf als persoon te verkopen , dan pas het bedrijf en dan pas het 

product. Dit geldt des te meer in de dienstensector. Als verkoper weerspiegel 

je met je gedrag de cultuur van de organisatie. Een verkoper die bijv. luistert 

is een indicatie voor de attitude van de  verkopende organisatie (”Gaan zij 

rekening houden met wat ik wil?”) 

Door zich eerst te focussen op de relatie , o.a. door vragen te stellen 100% 

gericht op de klant,  verkoop je jezelf niet alleen als persoon maar krijg je ook 

de info die je nodig hebt om je bedrijf en product te positioneren. 
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Verkopers passen deze principes moeiteloos toe als ze het waarom begrijpen en de zin ervan inzien. Net 

zoals de klant zichzelf moet overtuigen moet ook de verkoper zichzelf overtuigen dat bijv. een 

procesgerichte vraagstelling zinvol is. 

Trainers kunnen dit proces alleen maar faciliteren en een voorbeeld stellen. De kennis aanwezig in de groep 

bleek ook niet onbelangrijk in de transfer van skills. Dus groepen moeten zeker niet opgesplitst worden 

naar ervaringsniveau. Ook voor de anciens waren er leerpunten/inzichtpunten. 

Bij Somati FIE is het verkoopsteam vanuit zichzelf gemotiveerd om zich te verbeteren en de nodige 

leerspanning was aanwezig.  Zij zullen dan ook de sleutel zijn tot het succes van de verdere groei van Somati 

FIE.   

8. Contacten 

Maarten De Smedt 

Sales Manager  

Somati FIE     tel    +32 (0)53 85 22 22 

Industrielaan 19A   mobile +32 (0)478 220 320 

9320 Erembodegem   mdt@somatifie.be 

BE 0899.642.237   www.somati.be 

 

René Knecht 

Differentiation Selling® 

Jozef Plateaustraat 11   mobile +32 (0)497 48 38 52 

9000 Gent    rene.knecht@differentiationselling.com 

BE 0881 964 976    www.differentiationselling.com 
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