
MASTERCLASS
ACCOUNTMANAGEMENT



Maar hoe goed ken je jouw klanten? Wat voor soort relaties 
hebben ze vandaag met jouw organisatie? Hoe bekijken zij jou? 
Welke middelen investeer jij in het versterken van deze relaties? 
Is klantentevredenheid voldoende of is klantentrouw het doel?

Zoveel vragen, die elk een impact hebben op de kwaliteit van 
je klantrelatie, en dus een impact op het succespotentieel van 
je organisatie.

In deze opleiding leer je hoe je nieuwe interessante klanten 
maakt en hoe je je klantenrelaties optimaal beheert, en zowel 
jouw als hun betrokkenheid vergroot en zo de groei van jouw 
organisatie stimuleert. Je krijgt de kaders en technieken die je 
nodig hebt om de loyaliteit van jouw klanten te vergroten. Je 
leert hoe je een belangrijke accountstrategie maakt, hoe je jouw 
meest waardevolle klanten identificeert en hoe je productiev- 
ere verkooponderhandelingen met hen voert. Maar bovenal 
krijg je de vaardigheden mee om jouw klanten de meerwaarde 
van jouw organisatie aan te tonen, wat leidt tot betere voor-
waarden en dus een betere rendabiliteit.

BESTEMD VOOR
• Accountmanagers
• Key accountmanagers (KAM)
• International key accountmanagers (IKAM)
• Business development managers
• Salesmanagers
• Sales directors
• Sales die wensen door te groeien naar een hoger niveau 

van accountmanagement

BOUW DUURZAME RELATIES OP  
MET JE KLANTEN EN PROSPECTEN

Duurzame, langdurige klantrelaties uitbouwen zijn essentieel 
voor het succes van jouw organisatie. Het effectief beheren 
van jouw belangrijkste en strategische accounts en tege- 
lijkertijd hun groeimogelijkheden verkennen en ontwikkelen 
is meer dan ooit fundamenteel voor jouw bedrijf.



Erik is oprichter en managing partner van  
4Result. Een Limburgs trainingsbureau, opgericht 
in 1999 met klanten in Frankrijk, Nederland, UK, 

Duitsland en België. Erik heeft 40 jaar ervaring in 
verkoop & marketing en is specialist in  

accountmanagement en solution selling.

ERIK HOUBEN

DOCENT



SESSIE 1
19.10.2022 | 8.30 u. - 17.00 u.
Wat is (Key)Accountmanagement? Waarom is dit zo belangrijk? 
Hoe ontwikkel je key-relaties? Wat zijn belangrijke klanten en hoe  
bepaal je dat? Hoe wordt je de trusted advisor voor je klant? Hoe 
stel je een accountplan op en hoe doe je aan accountanalyse? Wat is 
een accountteam? Hoe werk je binnen je firma samen om maximale  
klantentevredenheid te bekomen?

SESSIE 2 
9.11.2022 | 8.30 u. - 17.00 u.
Je vacatures kun je ook delen via sociale media om in contact te 
Hoe bepaal je je prospectiedoelgroep? Hoe zorg je ervoor dat je 
steeds voldoende gekwalificeerde leads hebt om te contacteren 
voor een afspraak? Hoe gebruik je linkedin om aan nieuwe contacten 
te komen? Hoe ziet je “priority-management” er uit vandaag? Hoe  
organiseer je jezelf om tot goede resultaten te komen? Hoe voer je 
een face-to-face prospectiegesprek met nieuwe klanten of nieuwe 
gesprekspartners bij je klant?

SESSIE 3
16.11.2022 | 8.30 u. - 17.00 u.
Wat is je persoonlijk gedragsprofiel, hoe herken je het profiel van 
je gesprekspartner en hoe pas je je aan om tot een vruchtbaar  
gesprek te komen? Hoe voer je een commercieel gesprek met de  
verschillende personen in de DMU bij je (key) account en wat zijn 
de mogelijke valkuilen? (deel1) Tussentijdse individuele coaching met 
feedback over persoonlijk gedragsprofiel.

SESSIE 4
23.11.2022 | 8.30 u. - 17.00 u.
Hoe voer je een commercieel gesprek met de verschillende  
personen in de DMU bij je (key) account en wat zijn de mogelijke  
valkuilen? (deel2). Hoe ga je om met de diverse valkuilen zoals twijfel, 
onverschilligheid, weerstanden, bezwaren? Hoe kom je tot concrete, 
sluitende afspraken.

PROGRAMM A



PRAKTISCH

PRIJS
€ 1.750 (exclusief btw) per persoon. 
Deze opleiding komt in aanmerking voor zowel KMO-portefeuille 
(onder bepaalde voorwaarden) als Vlaams opleidingsverlof (ODB-
1002156). Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot en met woensdag 
21 september 2022.

LOCATIE
VKW Limburg, Kunstlaan 16, 3500 Hasselt

TIMING 
Elke sessie gaat door van 8.30 tot 17.00 uur. Welkomstkoffie en 
koffiekoeken staan klaar, ‘s middags voorzien we een lichte lunch.

Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 12 om zo de ervarings-
uitwisseling optimaal te houden. De aanpak is zeer praktisch met 
voortdurend ruimte voor interactie. Je komt buiten met concrete 
handvaten die je onmiddellijk kan toepassen.

MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN 
Wil je meer informatie over deze opleiding?  
Mail of bel naar Simon Cox (simon.cox@vkwlimburg.be - 
M. 0494 36 85 52)

Inschrijven kan via de website www.vkwlimburg.be of met een  
mailtje naar academy@vkwlimburg.be (T. 011 24 95 22 - Nele  
Vandael)
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