
 

 

 
Praktijkacademie Technische Groothandel 

programma ‘PiTtiG’  
 
 
Verbeteren van verkoopresultaten 
In tijden van grote veranderingen staat het duurzaam verbeteren van omzet en winst bij 
menig WTG-lid bovenaan de agenda. In september 2014 starten wij daarom met een 
tweejarig programma voor het 
verbeteren van uw 
verkoopresultaten. 100% 
afgestemd op de Technische 
Groothandel!  
 
Uw verkopers krijgen in een periode 
van twee jaar maar liefst 20 dagen 
training door top-bureaus uit de 
trainingsbranche in een slimme 
combinatie met online leren (e-
learning) en 80 online verbeter 
opdrachten die samen leiden tot 
meer omzet en winst van uw bedrijf. 
 
 
Bewezen succesformule  
WTG heeft samen met de vakbonden geïnvesteerd in dit maatwerk programma, 
waardoor u als lid van de WTG tegen een zeer aantrekkelijk tarief hiervan kunt 
profiteren. Dit programma zal geheel worden verzorgd door de Human Talent Group en 
hiervoor geselecteerde top trainingsbureaus, die met vergelijkbare verbeterprogramma’s 
opmerkelijk hoge resultaten hebben gescoord. De omzet steeg bij de deelnemende 
teams met 5-15%!  
 
Aantrekkelijk ledenvoordeel tarief  
U kunt uw verkopers nu alvast aanmelden voor een vliegende start in september. De 
marktwaarde van het programma is € 16.000 maar doordat de WTG en de vakbonden er 
al in hebben geïnvesteerd en wij gezamenlijk inkopen, investeert u nog slechts € 4.000  
per jaar!  
 
Subsidie praktijkleren bij MBO 4 diploma 
U kunt uw medewerkers inschrijven voor een commercieel of diplomerend traject. Het 
commerciële traject is voor ervaren en reeds MBO 4 gediplomeerde verkopers. In het 
diplomerend traject krijgt de deelnemer (grotendeels online) extra vakken zoals taal, 
rekenen, marketing, bedrijfseconomie en statistiek en sluit deze af met een MBO 4 
diploma Accountmanager. Bij inschrijving in de diplomerende versie kunt u in 
aanmerking komen voor de Subsidie Praktijkleren die die volgens de meest actuele 
informatie in 2014/2015 ongeveer € 2.000 zal bedragen1. Zo blijft er voor uw 
onderneming netto nog slechts een jaarbijdrage van ongeveer € 2.000 per verkoper,  
omgerekend is dat € 38,50 per week.  
  
                                                        
1 De hoogte wordt jaarlijks achteraf vastgesteld en is gemaximeerd op € 2.700,00.  
Zie voor gedetailleerde informatie: http://www.rvo.nl 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren?gclid=CJvax4XImb4CFXGWtAodrkQAzA
http://vimeo.com/93256437
http://vimeo.com/93256437


 

 
 
Kwaliteitsslag maken door teaminschrijving 
Door als team gezamenlijk in te schrijven voor het programma ontstaat er een verkoop 
verbeterprogramma voor uw hele afdeling. Zet daar de resultaten tegenover, dan is de 
beslissing vaak al snel gemaakt. Een verstandige investering! 
 
 
Als u deelnemers inschrijft vóór 5 juni 2014 ontvangt u bovendien een extra 
early-bird korting van € 200 in het eerste jaar. 
 
Aanmelden 
U kunt op de volgende manieren deelnemers aanmelden: 

 Door een mail te sturen naar peter@humantalentgroup.nl of wtg@wtg.nl  
 Met het online aanmeldformulier: klik hier 
 Telefonisch bij de WTG of Human Talent Groep, zie hieronder de telefoonnummers. 

 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met: 

 Programma: Human Talent Group, Peter Verstoep: 06 1139 6440 / 
peter@humantalentgroup.nl  

 Algemeen: WTG Helpdesk: 070-3587096 / wtg@wtg.nl. 
 
De mensen van Human Talent Group zijn ook aanwezig op de Algemene 
ledenvergadering van WTG op 5 juni 2014, waarbij u uitgenodigd wordt om vragen te 
stellen en deelnemers kunt inschrijven. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur WTG 
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