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NIMA Sales B   Inclusief NIMA examen

Opleiding Accountmanager 
Accountmanagers hebben een essentiële rol binnen een organisatie. 
Tijdens de opleiding NIMA Sales B Accountmanager verdiept u zich verder in de 
verkoopprocessen en -technieken. U ontwikkelt uw persoonlijke kwaliteiten en 
vaardigheden als verkoper en leert hoe u meer rendement kunt halen uit uw 
klantenbestand. Kortom met de opleiding NIMA Sales B heeft u alles in zich om als 
accountmanager voor een bedrijf aan de slag te gaan.

Doelgroep
Bent u verantwoordelijk voor (een gedeelte van) een verkoopapparaat? Bent u betrokken bij het 
opstellen van een verkoopplan en is het tevens uw taak om dit uit te voeren? Dan is deze opleiding 
voor u interessant. Deze sales cursus is een veel gekozen opleiding voor accountmanagers, verkoop-
leiders, areamanagers, managers buitendienst, commerciële teamleiders en productmanagers. Wij 
adviseren u om vooraf de opleiding NIMA Sales A (of een vergelijkbare opleiding) te volgen.

Niveau
HBO

Programma
Het programma van de opleiding Sales B bestaat uit onderstaande twee modulen. De opleiding NIMA 
Sales A kan voorafgaand aan deze opleiding worden gevolgd. Daarnaast bieden wij u ook de oplei-
ding NIMA Sales B verkoopleider aan.

Module Sales B1: Verkoop
Binnen de module komen onderstaande onderwerpen aan bod:
• Sales algemeen: verkoop benaderingen toepassen, SWOT-analyse, strategische planningsni-

veaus, verkoopstrategie en -tactiek bepalen, ect.
• De markt en de klant: concurrentiestrategieën van Porter, Markow-analyse, klantwaardestrategie-

en van Treacy & Wiersema, productlevenscyclus analyseren, customer rating, ect.
• Het team en de prestaties: motivatietheorieën van Maslov, Herzberg en McGregor, functies en ta-

ken van het verkoopteam, teamrollen van Belbin, stijlen van leidinggeven, theorie van feedback, 
ect.

• Resultaten: winst-, klanten-, kosten- en omzetaandeel berekenen, waarde van een klantenbe-
stand berekenen, break-evenpoint berekenen, prijsbepalingsmethoden toepassen, verschillende 
rendementskengetallen berekenen, etc.

Module Sales B2: Persoonlijke vaardigheden accountmanager
Gedurende deze module leert u een accountplan te schrijven en te presenteren. U leert hoe u een 
verkoopgesprek moeten voeren en de gesprekstechnieken hierbinnen toe te passen.
Wij vinden het belangrijk om een optimaal programma voor u samen te stellen. We houden hierbij 
rekening met de leerwensen van de cursist, maar zorgen altijd dat dit in relatie is met de gestelde 
eindtermen van NIMA.

Examen
De basis die wordt gelegd in het NIMA Sales A examen wordt in het NIMA Sales B examen diepgaan-
der behandeld. Met name op gebieden als verkoopmanagement, verkoopstrategieën, coaching, 
timemanagement en commercieel handelen. Het examen bestaat uit twee losse modulen: B1 en B2. 
Het diploma wordt behaald wanneer beide modulen met succes zijn afgerond. Het maakt niet uit in 
welke volgorde de modulen worden afgelegd.

Module Sales B1
Het examen van de NIMA Sales B1 module wordt digitaal geëxamineerd en duurt drie uur. Het toetst 
de theoretische kennis en inzicht van de kandidaat aan de hand van twee onderdelen:
Een praktijksituatie in de vorm van een case met bijbehorende algemene open vragen.
Een verdieping op de case met specifieke open vragen voor de twee varianten, namelijk Accountma-
nager (AM) of Verkoopleider (VL).
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Module Sales B2
Het examen van de NIMA Sales B2 module wordt mondeling afgenomen en toetst de praktische vaar-
digheden van de kandidaat. De examinering gebeurt aan de hand van twee onderdelen:
Onderdeel 1: de kandidaat schrijft een verkoopplan dat wordt gepresenteerd en verdedigd tijdens 
het mondelinge examen.
Onderdeel 2: de kandidaat voert een (intern) gesprek met een teamlid (verkoper).
Voor meer informatie met betrekking tot het examen verwijzen wij u door naar de website van NIMA.

Studiebelasting
De opleiding neemt circa tien klokuren per lesweek in beslag.

Cursusprijs
Klik hier voor een specificatie van de kosten.

NIMA Sales B diploma
De Laat Kenniscentrum is NIMA Education Partner, het examen is inbegrepen in de totaalprijs.

Informatie
Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2485582 
of per mail via info@delaatkenniscentrum.nl.

• Persoonlijke aanpak  
• Hoge slagingspercentages 
• Klantenvertellen 9,0 
• 20 leslocaties in Nederland 

‘Professionele 
lesaanpak van een 

prettige docent’ 

Jeroen - Student Nima Sales B

Ja, ik wil vrijblijvend 
meer informatie

https://delaatkenniscentrum.nl/opleidingen/nima-sales-opleidingen/nima-sales-b-opleiding-accountmanager-nieuwe-stijl-vanaf-januari-2018/
https://delaatkenniscentrum.nl/maatwerk-incompany/persoonlijk-studieadvies/

