
Haal meer uit je onderneming met het DOEL-traject
Dé impuls voor zzp’ers, freelancers en zelfstandig ondernemers

Toe aan nieuwe opdrachten, een groter netwerk en meer omzet? Haal meer uit je onderneming met het 
DOEL-traject van Jochum Jarigsma. Het coachingstraject voor zzp’ers, freelancers en zelfstandig ondernemers 
mét succesgarantie.

Stap voor stap naar beter resultaat
Beter worden in het commerciële vak totdat je alle tips, technieken en trucs onder de knie hebt. Daar draait 
het om bij de DOEL-methode. Zo werken we eraan:

Startbijeenkomst. Wat is je doel en met welke acties kom je daar? Tijdens de eerste dag leggen we dat 
vast en hoe je er komt.
10 trainingsbijeenkomsten. Eens per maand volg je samen met collega-ondernemers een stevige  
trainingsdag op een mooie locatie in Bussum. We oefenen in de praktijk.
Coaching via telefoon en e-mail. Wel zo prettig: als je ergens tegenaan loopt, kun je altijd overleggen met 
je trainer. 
Tips via Facebook. Ondernemen begint met inspiratie. Met de wekelijkse Facebook-tips brengt Jochum  
je tot nieuwe ideeën en inzichten.

Download het volledige programma op www.verkoopresultaat.nl

Je leert hoe je meer omzet genereert

Je leert wie je moet benaderen voor meer omzet en welke aanpak daarvoor nodig is.

Je optimaliseert alle stappen in je verkoopproces: van eerste contact tot en met het schrijven van de 

factuur.

Je krijgt de beschikking over praktische tactieken en tools. 

Bij vragen en moeilijke vraagstukken kun je terugvallen op een netwerk van collega-ondernemers die 

tegen dezelfde situaties aanlopen als jij.

Wat levert het DOEL-traject je op?
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Over trainer Jochum Jarigsma: succesvol ondernemer en gedreven en ervaren salestrainer
Jochum heeft in 18 maanden zijn eigen bedrijf van 0 naar € 700.000 omzet uitgebouwd. Na vijf jaar en met 
zeven medewerkers op de loonlijst ging hij terug naar zijn oorspronkelijke passie: (anderen helpen) 
verkopen. Inmiddels is Jochum Jarigsma al ruim tien jaar corporate salestrainer. In die rol verzorgde hij 
onder meer trainingen voor Kluwer, PostNL, KLM, VNU en TMG. Als docent entrepreneurship is hij 
verbonden aan de UvA, VU, UU, TUDelft, HvA, Rockstart en vier noordelijke hogescholen. Sinds 2014 tilt hij 
de salesvaardigheden van zzp’ers, freelancers en zelfstandig ondernemers naar een hoger plan in het 
speciale DOEL-traject.

Het DOEL-traject: niet voor iedereen weggelegd
Jochum ziet graag dat je intrinsiek gemotiveerd bent om er een succes van te maken. Daarom hanteert hij 
deelnamecriteria waarover hij je meer vertelt tijdens de telefonische intake. Kom je door de intake? Dan 
garandeert hij je dat je sowieso meer omzet gaat maken dan de investering (vanaf € 329) in het 
DOEL-traject. 

Meer informatie of meteen inschrijven?
Kijk op www.verkoopresultaat.nl. 
Bel 06 – 260 88 604.
Of mail naar info@verkoopresultaat.nl

Verkoopresultaat.nl
Hector Treubstraat 12

1402 CL Bussum
06 – 260 88 604

info@verkoopresultaat.nl

Wilfried Markenstein RI, Markenstein Institute Knowledge Engineering & Hygiene Sense BV:
“Ik heb veel aan je workshop gehad. Bij iedere deal heb ik me afgevraagd: wat zijn hun 

belangen en hoe kan ik hier onderhandelingsruimte mee creëren? Ik doe nu onderzoek en 
softwareontwikkeling voor Philips in Drachten. Ik heb met Philips onderhandeld en al mijn 

punten zijn gehonoreerd: maximaal vier dagen, de hoofdprijs in geld en ik kan blijven werken 
aan mijn bedrijfsactiviteiten. Het heeft allemaal goed uitgepakt. Ik ben je nog steeds dankbaar 

voor de vele tips en trucs!”

“DOEL brengt je meer klanten, 
meer omzet, succes en voldoening.”

Kijk op www.verkoopresultaat.nl voor meer informatie en inschrijving! 


