
Ik heb aan een heel interessante 

kennismakingsworkshop "Canvas voor je bedrijf" 

deelgenomen bij Ruud Schols. Hij maakt het je niet 

gemakkelijk en het is zeer inspirerend, dus zeker 

waard om terug te komen voor het vervolg! 

Het vervolg was ook weer zeer inspirerend! Ruud 

luistert goed en weet je vervolgens op het juiste 

spoor te zetten. Daardoor heb ik nu een betere 

focus op waar ik met mijn bedrijf naar toe wil en 

dat resulteerde meteen in meer opdrachten.   

Ruud Snijders, Vormgever van Communicatie 

TESTIMONIAL 

Neem nu de stap opwaarts! 

TRAINING ACQUISITIE  
voor jou als 

ONDERNEMER 

 

OVER ONS 
 

STEPS is een initiatief van Ruud Schols (Ruud Schols 

Consultancy) en Jaap Cleutjens (I-innovate.biz). 

STEPS verzorgd praktische ondernemerstrainingen. 

 

INFO 
Informatie over gratis kennismakingssessie, data, 

prijzen en locaties en aanmeldformulier zie: 

www.ruudschols.nl/steps 

www.i-innovate.biz/steps/ 

of bel voor persoonlijk contact: +31 6 5134 2333 of 

+31 6 5104 2299 

 

DIRECT AANMELDEN  
http://www.ruudschols.nl/direct-aanmelden-training-acquisitie/  

http://www.ruudschols.nl/direct-aanmelden-training-acquisitie/


Je bent er van overtuigd dat je oplossingen in de 

aanbieding heb die problemen van potentiële klanten 

kunnen oplossen, maar je omzet blijft achterwege... De 

competitie lukt het wel. Iets klopt er niet. Maar wat 

precies?  

We begeleiden je persoonlijke zodat alles klopt en jij kunt 

winnen! Actuele problemen worden aangepakt en direct 

opgelost.  

Acquisitieproces 
Leer het acquisitieproces beheersen.  

Van de eerste contacten tot duurzame klantrelaties. 

Van onbekendheid in de markt tot het creëren van een 

continue inkomstenstroom! De omzet van je bedrijf gaat 

groeien.  

Deze training is een zakelijke en persoonlijke ervaring 

waar je heel je loopbaan plezier van zult beleven! 

Ieder bedrijf moet voldoende omzet halen. Als 

ondernemer, verkoopmedewerker, ZZP'ers of starter wil 

je de omzet en het rendement van je bedrijf verbeteren. 

Jouw producten of diensten zijn bedoeld om problemen 

van klanten op te lossen. Maar, ook goede producten 

en diensten verkopen zich niet vanzelf. Het managen 

van het acquisitieproces vergt de juiste stappen in de 

juiste volgorde.   

Acquisitie = communicatie 
Acquisitie is het met de oprechte intentie oplossen van 

problemen van klanten met meerwaarde voor beiden.  

Acquisitie is een wederkerig proces dat voor beide 

partijen nuttig is en tot langdurige samenwerking leidt 

tussen jou en je klanten.  

Je creëert een gemeenschap van blijde klanten en je 

verzekerd jouw bedrijf van inkomsten. 

De echte ondernemerskick! 
Is verkopen niets voor jou? Aversie? Of denk je dat het 

niet in je zit? Dan wordt je waarschijnlijk een van onze 

meeste enthousiaste deelnemers!  

Je leert effectief contact te ontwikkelen met je doelgroep 

en echt af te stemmen op hun behoeften. Ondernemen 

wordt blij maken en winnen.  

En winnen maakt jou als ondernemer pas echt blij! 

Haal jij voldoende omzet? Wij helpen je! 

VOOR WIE? MOEITE MET ACQUISTIE? HOE? 

Direct verbetering 

Je leert in een kleine groep de theoretische 

fundamenten van acquisitie. Je brengt direct in de 

praktijk wat je leert waardoor je het acquisitieproces 

direct ´in de vingers´ krijgt. Je ondergaat een 

persoonlijke ervaring waarbij je gebruik maakt van onze 

kennis, ervaring en feedback en die van de andere 

deelnemers. 


