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SNEAK PREVIEW

Customer Challenge
Een selectie van de slides uit de training



Customer Challenge
Verkopen vanuit het 

Teach, Tailor & Take Control principe
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Doelstellingen

• Waarom Customer Challenge?

• Toelichting op de principes en het gespreksmodel.

• Het ontwikkelen van inzicht, kennis en vaardigheden om Customer 

Challenge succesvol toe te passen.
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Salesbenadering: Inzichten van de afgelopen eeuw

The Psychology of Selling 
and Advertising

20s

SPIN-methode 
70s

The Customer Challenge
2011 
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CEB Gartner research 2011/2013

• Onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau 

CEB onder ruim 6.000 salesmanagers van B2B-

bedrijven.

• Participatie van 90 internationaal opererende 

bedrijven in diverse branches.

• Reageren op 44 stellingen die betrekking hadden op 

hun sales benadering.

• Resulterend in 5 sales profielen.
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CEB Gartner research 2011/2013

De vijf profielen die uit het CEB-onderzoek kwamen zijn:

HARDE WERKER

• Altijd een stapje meer.

• Doorzetter.

• Motiveert zichzelf.

• Staat open voor 
feedback.

CHALLENGER

• Heeft een verrassende

kijk op zaken.

• Begrijpt de business 

van de klant.
• Krijgt energie van 

discussie.

• Kan druk uitoefenen 

én ontvangen.

RELATIEMANAGER

• Gaat in de schoenen 

van de klant staan.
• Heeft  altijd tijd voor 

de klant.

• Kan met iedereen

overweg.

SOLIST

• Volgt zijn eigen koers.

• Zelfverzekerd.

• Onafhankelijk.

HELPER

• Reageert op alles.

• Verzekert dat alles

wordt opgelost.

• Gefocust op details.



7

CEB Gartner research 2011/2013

54% van salesmensen die bovengemiddeld scoren in verkoop met 
hoge complexiteit hebben een Challenger profiel
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Klanten hebben toegang tot veel informatie

Klanten oriënteren zich uitgebreid

Inkoopcriteria worden intern bepaald

Interne concensus is key

Evolutie van de Sales-omgeving
57% van het inkoopproces is al 

doorlopen voordat de verkoper 

in beeld komt!

Waarom is de Challenger zo succesvol in de huidige tijd?
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Uit het onderzoek van het CEB blijkt dat beïnvloeding 
veel meer plaatsvindt in het communicatieve 

spanningsveld dan in de comfortzone.

De Challenger verschaft zijn klant kennis en inzicht en de confrontatie 

wordt hierbij niet geschuwd. Hij daagt de klant/prospect uit om met behulp 

van nieuw inzicht kritisch naar zijn eigen complexe omgeving te kijken.

De Challenger vindt het leuk om te prikkelen.

De Challenger gedraagt zich autonoom. 

De overige profielen, met uitzondering van de Solist, 

gedragen zich meer als volgers. 

Waarom is de Challenger succesvoller dan de overige profielen?
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De Challenger creëert  ‘Constructieve spanning’
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Essenties van Customer Challenge

De Challenger… 

� neemt de rol van autoriteit aan.

� reframed de perceptie.

� creëert een constructieve spanning.

� creëert en/of vergroot de noodzaak voor verandering. 

� is relevanter voor klant/prospect ( wederzijdse afhankelijkheid). 



Het Zenith Customer Challenge gespreksmodel



Meer tijdens de training Customer Challenge…


