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SalesHuys biedt u het fundament om te groeien. Om 
het beste uit uw bedrijf en uw medewerkers naar 
boven te halen. Hoe kunnen we u helpen groeien?

Recruitment & Onboarding

Word partner van SalesHuys

SalesHuys bestaat uit een team van partners met verschillende achtergronden en expertisegebieden.
We zijn complementair aan elkaar, maar er is altijd ruimte voor verruiming en aanvulling. Dat is van
toegevoegde waarde voor ons én onze klanten.

Heb jij ervaring en expertise in jouw vakgebied en ben je altijd op zoek naar groei? Onderneem je met een 
no-nonsense instelling en een gezonde dosis humor? Dan zou je zomaar eens heel goed bij SalesHuys kunnen 
passen! Profi teer van onze sterke handelsnaam, onze kennis en ons grote netwerk. Wij profi teren
 graag van jouw aanvulling op ons mooie team. 

Neem bij interesse contact op met 
Johnny Tapper

Business Consultancy

Training & Coaching 

Customer Relation Management



Recruitment & Onboarding
Voor gemotiveerde, loyale en succesvolle mede- 
werkers
SalesHuys vindt niet alleen de beste kandidaat 
voor uw bedrijf, we halen ook het beste in hem/
haar naar boven door intensieve onboarding.

Natuurlijk zoeken en vinden we voor uw bedrijf de 
best passende medewerker. Natuurlijk letten we bij 
recruitment op zowel de opleiding, ervaring als  
persoonlijkheid van de juiste kandidaat voor 
uw vacature. We putten daarbij uit ons grote 
netwerk in de branches Retail, Automotive, Lease, 
Industrie, Wholesale en ICT. Maar het echte succes 
komt daarna. Via actieve onboarding zorgt  
SalesHuys ervoor dat uw nieuwe medewerker 
zich thuis voelt, het bedrijf leert kennen, weet 
wat zijn taken en verantwoordelijkheden zijn en 
gemotiveerd raakt om zichzelf en de organisatie 
naar een hoger plan te tillen. 

Business Consultancy
SalesHuys helpt bij het omzetten van strategie in  
praktijk
Is uw onderneming klaar voor groei en  
verandering? SalesHuys biedt u het antwoord 
met Business Consultancy.

De snel veranderende markt confronteert u met een 
overvloed aan uitdagingen en kansen. Hoe gaat u 
hiermee om? Welke kansen zijn er en hoe kunt u uw 
bedrijf hierop aanpassen? SalesHuys maakt een 
heldere analyse en brengt verbetermogelijkheden 
in kaart. We helpen u met het aanscherpen van uw 
bedrijfsstrategie en het implementeren daarvan door 
middel van een duidelijk stappenplan. We kijken  
met een objectieve blik naar uw organisatie en  
durven besluiten te nemen. Met succesvol verander- 
management nemen we uw medewerkers actief 
mee in de verandering. Het resultaat? Een toe- 
komstbestendig bedrijf met gemotiveerde mede- 
werkers.

Training & Coaching 
Van open inschrijving tot incompany maatwerk
Met de praktijkgerichte (sales)trainingen van 
SalesHuys doet u morgen al dingen anders, beter, 
effectiever en succesvoller.

Motivatie komt van binnenuit. Met dat uitgangspunt 
laten we tijdens onze praktijkgerichte trainingen niet 
alleen zien hoe en waarom iets goed werkt, we laten 
het de deelnemers zelf ervaren. We werken met kleine 
groepen, waarbij de trainer specifieke aandacht aan 
individuele deelnemers geeft. Om hier optimaal 
resultaat uit te halen, wordt vaak voorafgaand aan 
de training een DISC Gedragsanalyse gedaan. Door 
actieve nazorg en mogelijke follow-up trainingen 
ondervangen we het risico van het vervallen in een 
oud patroon. Coaching doen we op alle niveaus. Van 
individuele en teamcoaching tot het inbedden van 
een nieuwe cultuur binnen uw hele bedrijf. 

Customer Relation Management
Ons hoofddoel is niet dat u met CRM gaat werken. 
Ons doel is dat de software voor u werkt.
Geen enkele ondernemer mist graag kansen. 
Toch doen velen dat onbewust. U misschien ook. 
SalesHuys biedt de oplossing met CRM op maat.

Een gemiddeld bedrijf raakt 18% van zijn klanten 
kwijt door het ontbreken van inzicht in de klant-
portefeuille. CRM, Customer Relation Management, 
biedt dat inzicht. De software stelt u in staat toe-
gevoegde waarde voor uw klant te leveren met per-
soonlijke service en gerichte marketing. Nu ook via 
mobiele CRM-apps en koppeling met social media. 
Een ontwikkeling van ongekende waarde in de hui-
dige marketing en klantenservice. Het resultaat: een 
hogere klanttevredenheid en betere salesresultaten. 
CRM biedt u daarnaast inzicht in uw hele organisa-
tie. SalesHuys regelt CRM op maat voor uw bedrijf en 
zorgt dat medewerkers hier gemotiveerd mee aan 
de slag gaan.

Johnny Tapper

Bij SalesHuys willen we niet de grootste, maar de BESTE zijn in wat we doen. Met daadkracht en passie zorgen we voor echte 
meerwaarde voor uw bedrijf. Status-quo situaties doorbreken, het verschil maken, dat is waar we goed in zijn. We geven 
ondernemers en medewerkers energie, zorgen dat ze groeien en boven zichzelf uitstijgen. Daarbij leggen we de lat hoog 
voor resultaten en ethisch verantwoord ondernemen. Wat kunnen we voor u betekenen? 

Assessments

• Heeft uw huidige medewerker de capaciteiten om door te groeien naar een andere functie? 
• Bezit de kandidaat voor uw vacature wel degelijk de specifieke eigenschappen die nodig zijn voor de job? 
• Welke (gedrags-)kenmerken kunnen met training en coaching nog aangeleerd of aangescherpt worden en welke  
  niet? 

Wanneer u twijfelt over het antwoord op deze vragen, kan een assessment uitkomst bieden. Een assessment is een 
intensieve toetsing van de psychologische kenmerken van een persoon. SalesHuys voert assessments uit en maakt 
effectief gebruik van onder meer een DISC Gedragsanalyse en/of DISC Drijfverenanalyse. Zo weten u en uw  
(potentiële) medewerker waar u aan toe bent.


