
Menselijk Zakendoen 

Start-ups in de 
energietransitie

Vinden jullie het lastig om een kundige en volwaardige gesprekspartner 
te zijn voor jullie nieuwe en bestaande relaties? 
Weten jullie niet goed hoe je een koopgesprek dusdanig kunt 
aanpakken, dat de klant echt niet om jullie heen kan en graag met jullie 
diensten wil werken?
Is klanten vinden en binden lastig voor jullie, of weten jullie simpelweg 
nog niet hoe dit slim en efficiënt aan te pakken?
Weten jullie nog niet goed hoe je aan nieuwe klanten kunt komen, wat 
er voor nodig is en hoe je dit met plezier kunt opzetten?
Hebben jullie nog niet echt een idee van de strategie, uitingen naar 
buiten en het bouwen aan goede relaties?
Jullie zien sales nog een beetje als noodzakelijk kwaad en gedoe?
Weten jullie Weten nog niet goed wie wat doet in de organisatie
Vinden jullie goed samenwerken nog een uitdaging?

Zijn jullie toe aan Menselijk Zakendoen? Dat is de Vraag!

Luisteren & vragen
Menselijk zakendoen. Daar draait het om. Dat je goed luistert en nog 
belangrijker: de juiste vragen weet te stellen in je (commerciële) 
gesprekken. Om vervolgens een écht passend aanbod te bieden aan 
jouw klant en er goede relaties aan over te houden. 

Met een beetje lef en meer zelfvertrouwen de sales 
aanpakken, op een manier die bij jullie past!



Geef zelfvertrouwen én sales 
een boost met Menselijk zakendoen!

De meest interessante investering voor Start-ups

Het gaat om de klik
Hoe zou het zijn als je er lol in hebt en er goed in wordt? Je leert geen 
trucjes, maar écht contact maken met (potentiële) klanten op een leuke 
manier. Het gaat om die klik. De relatie. 

Meer weten?
Laten we het gesprek aangaan om te kijken wat jouw mensen reeds goed 
doen, waar ze nog in kunnen verbeteren en welke skills echt aandacht 
nodig hebben om het gewenste resultaat van de organisatie te bereiken.

Neem contact op en we gaan een goed gesprek aan!

Je leert met meer zelfvertrouwen, 
plezier en met een beetje lef contact 
maken met jouw potentiële klanten 
en collega’s. Je ontdekt hoe je 
klantbehoeften in kaart brengt en de 
kunst van het doorvragen. Op deze 
manier leer je een win-win situatie te 
creëren voor jou en je klanten. 

Klanten vinden en binden is nou 
eenmaal één van de 
belangrijkste processen binnen 
een Start-Up.

Misschien sta je niet echt te springen om dit zelf aan te pakken en 
wellicht is het nog te vroeg om een account-/salesmanager aan boord te 
halen. Kortom, je zult het zelf moeten doen.

http://www.datisdevraag.nl/contact

