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Investeren in jezelf loont altijd
Waarde toevoegen, het klinkt als een open deur. Maar is precies datgene
wat klanten verwachten van jou als professional. En omdat diezelfde klanten
steeds hogere eisen stellen, moet je in jezelf blijven investeren om die
waarde te kunnen blijven toevoegen.

De Focusplaza Business School, powered by YABS, biedt je drie
verschillende mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via korte, krachtige en
vooral vernieuwende post-hbo colleges en masterclasses. Op die manier
kun je heel gericht jouw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau
tillen.

Je kunt kiezen uit drie verschillende opleidingen:

Post-hbo Sales- & Accountmanagement

Post-hbo Digital Marketing

Advanced Selling





Post-hbo Sales- & Accountmanagement
Het sales- & accountmanagement programma leidt jou op tot een specialist
pur sang. Iedere week duik je in een nieuw relevant sales-onderwerp en nog
diezelfde week voer je deze uit in de praktijk.

Jouw basiskennis van traditionele sales wordt aangevuld met nieuwe
vaardigheden. De accountmanager van nu is van alle markten thuis. Je haalt
informatie uit data analyses, verrast de klant met creatieve oplossingen en
weet prospects ook online te enthousiasmeren.

Omdat onze ervaren vakdocenten meedenken vanuit jouw situatie, kun je
de volgende werkdag direct aan de slag met de besproken theorie. Zo ga jij
doordacht sales plegen. En kun je jouw werk zelfverzekerd uitvoeren!

Voor wie?
post-hbo Sales & Accountmanagement

Deze opleiding past bij jou als je een commerciële hbo-studie hebt afgerond
en/of tot drie jaar werkervaring hebt in een retail salesfunctie.

Je hebt de basiskennis van sales onder de knie en merkt dat je toe bent aan
een stuk verdieping. Simpelweg omdat je beter wilt worden in je vak en je
klaar bent voor de volgende stap in je salescarrière.



Inhoud
post-hbo Sales & Accountmanagement

1. Waardepropositie
Waarde klaverblad
Leidmotieven
Sellogram

2. Netwerken en social
selling
Personal Branding
Netwerkanalyse
Social Selling Canvas

3. Commercieel
telefoneren in de retail
Communicatiemuur
Succesfactoren
In- en outbound gesprekken
Omgaan lastige situaties

4. Adviseren en
argumenteren in retail
Vraagtechnieken
Argumentatietechnieken
Omgaan met bezwaren
Afsluittechnieken

5. Commercieel
schrijven in retail
Bouwstenen offerte
Formulering en visualisatie
Prijspsychologie
Visualisatietechnieken

6. Storytelling in retail
Storylevels
Brain dynamics
Brand conflict model
Storymaking canvas

7-8. Account analytics
Klantportfolio analyse
Data analyse 2.0 Excel
Data analyse 3.0 Power BI
EPSP-methode

9. Customer Journey in
retail
Buyer en customer journey
Persona's
Engagement
Klachtenmanagement

10. Neuromarketing en
sales
Overtuigingsprincipes
Pre-suasion
Nudging
Blindspots



11. Sales- &
accountmanagement
Targets en motvatietheorie
Segmenteren en targeting
Marktpotentieel berekenen
Sales Balanced Scorecard

12. Funnel en forecasting
Lead generation en
qualification
Conversieratio's
Lead nurturing en lost order
Offere-scoringskans

13. Gedragsstijlen
Gedragsstijlen volgens LIFO
Persoonlijke
gedragsvoorkeuren
Herkennen en overbruggen

14. Persoonlijke
effectiviteit
Breintechnieken
Tactisch 'nee' zeggen
Ademhalingstechnieken
Creatief denken

15. Mondeling examen | Proefexamen
16. Mondeling examen
17. Mondeling examen | Herkansing
18. Schriftelijk examen | Inleveren

Inhoud
post-hbo Sales & Accountmanagement



Studielasten
5.995
Zowel opleiding, studiemateriaal als examen

Duur
6 maanden - 220 uur  - 18 college's
Incl. colleges, opdrachten en examen

Lestijden
Wekelijkse dinsdagavond van 18:30 - 21:30
Incl. avondmaaltijd

Examen
Mondeling rollenspel & schriftelijk salesplan
Met geaccrediteerd post-hbo diploma

Voor deze opleiding is het STAP-budget
van de overheid in te zetten.
Zie stap-budget.nl voor meer informatie

Locatie
Centrale collegezaal in Amersfoort

Handig om te weten
post-hbo Sales & Accountmanagement



Advanced Selling
Het Advanced Selling programma geeft jou de tools die je nodig hebt om
jouw salesvaardigheden op specifieke onderwerpen te verdiepen. Met
masterclasses en persoonlijke coaching, duiken we in de psychologische en
procesmatige kant van sales. Je vult jouw expertise aan met nieuwe
technieken, die jou helpen het vertrouwen van de klant te winnen. 

Je leert de belangen van de klant naadloos aan te sluiten aan de waarde die
jij komt brengen. Zo ga jij het verschil maken aan tafel bij de klant!

Voor wie?
Advanced Selling

Deze masterclasses en coaching past bij jou als jij jouw saleskennis en 
-vaardigheden naar een hoger niveau wil tillen.

Je bent ervaren op het gebied van sales en zoekt nieuwe en actuele
salesonderwerpen. Daarnaast sta je open om coaching te ontvangen van
een of meerdere professionals.



Inhoud
Advanced Selling

1-2. Gedragspsychologie
Gedragsverandering
Nudging
Alpha en omega techniek
Weerstanden

3-4. Presentatie-technieken
To the Point
Lichaamstaal en stemgebruik
Overtuigend o/h podium

5-6. Sales proces & Growth hacking
Growth hacking proces
Growth hacking acquisitie
Growth hacking retentie

7-8. Strategisch onderhandelen
De voorbereiding
Het onderhandelen

9-10. Sales & Design Thinking Skills
Design Thinking
Brain Dynamics
Divergeren
Convergeren

9-10. Winnende offertes schrijven
Do's and Dont's
Structuur
Overtuigen
Best practices



12. Business Aikido
Lichaam en hoofd in balans
Innerlijke kracht
Fysieke weerstand
Uitstraling

11. Paardencollege
Contact tussen jou en paard
Vertalen naar:
Jouw leiderschapsstijl
Wanneer effectief inzetten

4 persoonlijke coachingssessies
1 uur coaching per keer
1 of meerdere verschillende coaches
Onderwerpen naar jouw keuze

Inhoud
Advanced Selling



Studielasten
5.995
Zowel opleiding, studiemateriaal als coachingssessies

Duur
6 maanden - 220 uur  - 12 masterclasses & 4 coachingssessies
Incl. masterclasses, opdrachten en coachingssessies

Lestijden
Wekelijkse donderdagavond van 18:30 - 21:30
Incl. avondmaaltijd

Examen
Geen examen
Officieel certificaat na afronding

Locatie
Centrale collegezaal in Amersfoort

Handig om te weten
Advanced Selling



Post-hbo Digital Marketing
Met de post-hbo opleiding Digital Marketing kies je voor specialisatie in
online marketing. Ieder college wordt verzorgd door een expert die veel
ervaring heeft met een bepaald onderdeel van online marketing. We duiken
met alle onderwerpen de diepte in!

Omdat onze ervaren vakdocenten meedenken vanuit jouw situatie, kun je
de volgende werkdag direct aan de slag met de besproken theorie. 

Zo ga jij doordacht je middelen inzetten en kun je bewust de resultaten
analyseren om je pijlen te richten op jouw online doelstellingen.

Voor wie?
post-hbo Digital Marketing

Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor online marketeers die hun kennis
en ervaring in de diepte verder willen ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld omdat je in je eentje of met een klein team verantwoordelijk
bent voor alle online marketingactiviteiten van jouw organisatie. Of omdat je
een betere gesprekspartner wilt worden met de diverse online
marketingbureaus waarmee jouw organisatie samenwerkt.



Inhoud
post-hbo Digital Marketing

1. Digitale marketing
Trends
Ontwikkelingen

2-3. SEO
Werking van zoekmachines
Content
Linkbuilding

4. SEA
Google Ads accountstructuur
Zoekwoorden
Teksten en optimaliseren
Kwaliteitsscore

5-6. Google Analytics
Doelen en trechters
Conversie en testen
Marketingacties, -campagnes
Cookies

7-8. Contentmarketing
Doelgroep en persona's
Storytelling
Conversiegerichte content
Contentplanning

9-10. Online advertising
Native & dynamic advertising
Display & video advertising
Targetting & retargetting
Embedded formats



Inhoud
post-hbo Digital Marketing

11. User experience
Toptaken analyse
Persona en UX
Personalisatie
UX-onderzoek

12-13. Social media marketing
Social media en KPI's
Zenden, luisteren en conversie
Personal branding
Social media analyse

14-15. Conversie optimalisatie
Online beïnvloeden
Neuromarketing
Optimaliseren en mobiel
A/B testen

16. E-mailmarketing
Opzetten campagnes
A/B testen campagnes
Werven e-mailadressen
Tools voor e-mailmarketing

17. Gedragsstijlen
Gedragsstijlen volgens LIFO
Persoonlijke gedragsvoorkeuren
Herkennen en overbruggen

18. Creatief denken
Design thinking
Doorbreken mentale denkkaders
en patronen

19. Schriftelijk examen | advies op maat
20. Schriftelijk examen | Inleveren



Studielasten
5.995
Zowel opleiding, studiemateriaal als examen

Duur
6 maanden - 220 uur  - 20 colleges
Incl. colleges, opdrachten en examen

Lestijden
Wekelijkse donderdagavond van 18:30 - 21:30
Incl. avondmaaltijd

Examen
Schriftelijk optimalisatieplan
Met geaccrediteerd post-hbo diploma

Locatie
Centrale collegezaal in Amersfoort

Handig om te weten
Post-hbo Digital Marketing

Voor deze opleiding is het STAP-budget
van de overheid in te zetten.
Zie stap-budget.nl voor meer informatie



Waarom kiezen voor de Business school?

Omdat wij de enige post-hbo sales opleiding 
zijn in Nederland die zich richt op de retail

Ook onze andere opleidingen zijn gefocust op de retail

Omdat er een grote behoefte in de markt is voor het 
versterken van sales vaardigheden

Omdat de retail markt vraagt om specifieke kennis,
die wij jou kunnen bieden

Omdat duurzaamheid binnen de retail en de
retailmarkt steeds belangrijker is



Reviews

'Door de opleiding heb ik een goede basis
gelegd, waardoor ik nu zelfverzekerd mijn
werk kan doen. Dat is belangrijk in Sales'

Mike Bosman
Online Accountmanager
XpertHR

'Bij Your Ability heb ik de basis gelegd
voor mijn sales carrière.'

Lucas Tak
Accountmanager



Reviews

'Ik heb een traineeship en de post-hbo sales-
en accountmanagement gedaan omdat ik het
een mooie tussenstap vind, waarbij je  wordt
klaargestoomd voor het echte werk.'

Daniek Neijenhuis
Online Accountmanager
XpertHR
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Direct aanmelden?
Ga naar

www.focusplaza.nl/academy/businessschool/

Meer weten?

Kijk op:

www.focusplaza.nl/academy/businessschool/

Mail naar:

businessschool@focusplaza.nl

Bel naar:

Carl Dahmen via 06 - 55 83 33 25

Focusplaza
Zeddamseweg 11a
7075 EA Etten

Scan mij:


