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Sell Yourself 

 

Hoe pak je dat best aan, een interview bij een mogelijk toekomstige klant. Hoe reageer je als je 

kennis en kunde op de rooster wordt gelegd en hoe kom je zelfzeker en bekwaam over, zelfs 

wanneer je je zenuwachtig voelt? 

Deze opleiding is opgebouwd rond deze pijlers: 

- Connecteren: klant leren kennen, eerste indruk, verbindend communiceren 

- Profileren: zelfvertrouwen, DVD-model (denken-voelen-doen), confidence vs. competence 

- Structureren: gesprek opbouwen, sterk starten en eindigen 

 

Iets voor jou? 

De opleiding 'Sell Yourself’ is er voor jou, als je: 

▪ Mooie projecten in de wacht wil slepen, maar je gesprekstechnieken je soms 

afremmen 

▪ De indruk hebt dat je niet zo zelfzeker overkomt als je zou willen 

▪ Beter wil afstemmen op de communicatiestijl van klanten 

▪ Wil leren hoe je ‘undersellen’ en ‘oversellen’ vermijdt 

▪ Inzicht wil in de do’s en don’ts van interviews 

  

What’s in it for you? 

Na de opleiding: 

▪ Ben jij beter voorbereid voor je volgend interview 

▪ Heb jij een dynamische elevator pitch klaar voor elke situatie 

▪ Kan jij intunen op heel erg uiteenlopende communicatiestijlen 

▪ Kom je zelfzeker over en maak je impact met je kennis en kunde 

▪ Sta je sterk in je schoenen wanneer de klant lastige vragen stelt 

 

Praktijkgerichte opleiding 

Tijdens de opleiding oefen je met situaties en voorbeelden uit je eigen praktijk. Dat betekent dat 

je concrete oplossingen en handvatten krijgt voor alle uitdagingen waarmee je zit. 

 Inhoud van de opleiding: 

- Connecteren: klant leren kennen, eerste indruk, verbindend communiceren 



 

Vox Consult (VOF) 
   BTW BE 0697 675 666  

BANK BE22 6451 0179 3047 

Stefanie Van Moen 
www.voxconsult.be 
stefanie@vanmoen.be  
0474 87 37 29 

- Profileren: zelfvertrouwen, DVD-model (denken-voelen-doen), confidence vs competence 

- Structureren: gesprek opbouwen, sterk starten en eindigen 

- Zelfzeker spreken met impact 

o Manieren om zenuwen weg te werken 

o Speaking skills: optimaliseren van jouw spreekstijl 

- Elevator pitch 

- Test-cases  

 

Intake en voorbereiding 

We vertrekken bij de opleiding vanuit jouw noden en vragen. Daarom helpt het als we je vooraf al 

wat beter leren kennen. Dat gebeurt door een voorafgaand, verkennend gesprek. 

  

Meer ROI dankzij opvolging en transfer 

Wat je leert, pas je ook echt toe. De hand-outs staan boordevol tips en oefeningen die je ook nadien 

kan inzetten. Je krijgt ook een literatuurlijst en een lijst met relevante TED-talks mee. 

In enkele opvolgmails krijgen deelnemers extra materiaal, (video)opdrachten en tips. Die zorgen 

ervoor dat de inhoud van de opleiding top-of-mind blijft, dat het geleerde wordt toegepast in de 

praktijk om uw return on investment (ROI) te versterken. 

 

Op maat van uw medewerkers en teams 

Elk programma is uitgewerkt op maat van uw medewerkers en teams. De inhoud selecteren we 

samen met u.  

Maximaal 10 deelnemers in een dagopleiding heeft zijn voordelen: doorgedreven maatwerk, meer 

impact en de kans om extra rendement te halen uit uw investering.   

➔ Blended learning is mogelijk voor deze opleiding. Het hele programma is ook uitgewerkt op 

een online platform. De deelnemers gaan vooraf op eigen tempo aan de slag met 

instructievideo’s, online presentaties en enkele opdrachten.  

Nadien is er de mogelijkheid om te kiezen voor: 

- een (online) workshop in groep en/of 

- 1-op-1 coaching  

 

Offerte en voorstel op maat 

Contacteer ons met uw vraag. We bezorgen u binnen de week een ontwerpprogramma en 

vrijblijvende offerte. 


